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Els nostres patrons
Demà és Sant Jordi i divendres la Mare de Déu de
Montserrat, patrons de Catalunya. Aquest any la celebració
d’aquestes festes populars, que ho són, sobretot Sant
Jordi, tindrà lloc en l’ambient de crisi que vivim i amb el
rerefons de les retallades que pateix el nostre país, no
només en l’aspecte econòmic.
Però ens cal no deixar-nos arrossegar pel neguit i el
desencís i mantenir viva la celebració que diu tant de
Catalunya. Més que mai hem d’enfortir el nostre sentiment
i la nostra vivència de catalanitat per superar totes les
traves i les limitacions que d’una manera significativa ara
poden diluir-nos com a poble.

Intencions de misses
Diumenge 22: 10 h. Esposos Miquel Balmes i Balbina Vall. 12 h. Comunitat Parroquial
Divendres 27: Montserrat Ricart i Fàbregas
Dissabte 28: Família Ribé Portet
Diumenge 29: 10 h. Josep Mirambell i Angelina Abancó.12 h. Comunitat Parroquial

Tinguem en compte...
Horari de Misses: Dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte a les 8 del vespre.
Dijous a les 8 del matí. Diumenge a les 10 i a les 12.
Horari de despatx: Dimecres de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la tarda.
Càritas Parroquial: Dijous de 5 a 8 de la tarda.

Vida de la Parròquia
VISITA AL MONESTIR DE RIPOLL
El dia 4 d’abril els grups de catequesi de postcomunió vam
visitar el Monestir de Ripoll acompanyats d’alguns pares,
érem en total 14 persones.
Ens hi vam sentir acollits i acompanyats, ja que ens
esperaven un seminarista, l’Eduard, i una guia molt
amable, la Natàlia, que ens van explicar detalladament
tota la portalada de l’entrada i l’interior de l’església, on
ens va cridar molt l’atenció l’estendard de Sant Jordi.
Després de la visita al monestir, molt amigablement ens
van deixar una de les sales de catequesi per esmorzar, ja
que la pluja dolça i fina no ens deixava fer-ho a l’exterior.
També vam tenir l’ocasió de veure el museu, molt ben
adequat i renovat. A l’hora de dinar com que la plugeta
ens ho va permetre vam dinar en un parc i tot seguit vam jugar fins que va ser l’hora
de marxar en tren cap a casa. Malgrat la pluja, no va ser un dia passat per aigua,
perquè el que era important és anar tots junts d’excursió i trobar-nos els diferents
grups de catequesis i estar junts. Un bon motiu per passar-nos-ho bé. M’agradaria
pensar que va servir per enfortir uns lligams amb uns companys de Ripoll que també
tenen un grup de postcomunió i podríem convidar-los al nostre poble perquè el
coneguessin, ens féssim amics i caminéssim junts.
Catequesi familiar: Aquesta setmana reunions de pares els dies i hores programats.
També dels grups de nens i nenes.
Enterraments: El dia 18 Josep Fabré i Bau de 83 anys. El dia 19 Isidre Sayós i
Blanch de 87 anys. El dia 21 Josep Cullell i Freixa de 96 anys d’edat
Que descansin en la Pau del Senyor!
Viu un voluntariat! 45è pelegrinatge a Lourdes amb malalts i minusvàlids, del 12 al
16 de maig.
Col·lecta dissabte i diumenge passats ...........................................................346,37€
Donatiu .............................................................................................................. 150,00€
Despeses: Full Diocesà (2 mesos).................................................................... 305,33€
Moltes gràcies!

Per a pensar
No perquè arrenquis els pètals d’una flor t’apoderaràs de la seva bellesa.

Si voleu podeu consultar la versió digital d’Espurna a:
http://fullcentelles.blogspot.com/ o contactar amb nosaltres a través del nostre
e-mail: fullcentelles@gmail.com

