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VIU UN VOLUNTARIAT !!!
Conèixer, viatjar, compartir, donar, rebre, viure, fe...
són les paraules que acompanyen el cartell d’invitació a
participar en el 45è pelegrinatge a Lourdes amb malalts
i minusvàlids que els bisbats de Vic i Solsona fan
aquests dies vinents.
Són paraules que es transformen en fets, en
experiència viscuda quan es pren part activa en un
pelegrinatge, especialment quan es tracta de gent jove.
Tots sabem que aquest dies no són sempre els més
adequats perquè els joves puguin prendre-hi part,
sobretot els que estudien, però preveient-ho en temps
val la pena fer-se un espai a l’agenda i guardar-se
aquests dies per viure una experiència que, és cert,
serà inoblidable.
Des d’ací desitgem el millor a tost els que enguany hi
participin d’una manera o altra.

Intencions de misses
Diumenge 6: 10 h. Família Sarrà Masramon. 12 h. Maria Calm Presseguer. Conchita
Torres. Fortià Portabella
Dissabte 12: Esposos Joan Caralt i Maria Reixach
Diumenge 13: 10 h. En acció de gràcies a la Mare de Déu de l’Ajuda. 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
Celebrem la Vida
El passat 21 d’abril al col·legi
del Roser de Sant Julià de
Vilatorta es va fer la trobada
arxiprestal
amb
el
lema
“Celebrem la vida”. Celebrar la
vida
vol
dir:
Pasqua,
resurrecció,
alegria,
primavera...
Totes les persones participants
van recórrer un circuit de
proves on hi havia jocs,
reflexions, pregàries, i així
anaven preparant l’eucaristia,
que va ser el centre de la
trobada i va tenir lloc a les
12.30 h.
Una llarga cadena multicolor amb baules de paper que portaven inscrites el nom de
cada participant adornava l’altar, juntament amb un cubell de plantes fruit d’unes
llavors que enterrades en terra bona havien germinat i creixien esperant donar fruit;
una experiència de la Parròquia de Sant Fruitós dels Hostalets. Els de Folgueroles van
ser els responsables de fer la prova d’obstacles que, igual que en el seguiment de
Jesús, amb l’ajuda dels companys, dels catequistes i de la família, van poder vèncerlos i seguir endavant.
“Celebrar la vida” és donar, ajudar, superar l’egoisme, vèncer l’individualisme. Una
experiència pràctica, visual i tangible que ens va animar a tots: nens, joves, pares i
catequistes.
Mes de Maria: Cada dia a les 5 de la tarda a la Capella de Sant Antoni i a les 7 de la
tarda a la del Socós Rosari i Mes de Maria.
Consell Pastoral: Dilluns a les 9 del vespre
45è Pelegrinatge Diocesà a Lourdes: Del proper dissabte 12 al dimecres 16 amb
malalts i minusvàlids.
Enterrament: El dia 2 Ramon Casabosca Padrós de 84 anys d’edat.
Que descansi en la Pau del Senyor!
Col·lecta dissabte i diumenge passats ...........................................................368,89€
Moltes gràcies!

Per a pensar
A vegades vivim les nostres vides encadenats,
sense saber que nosaltres en tenim les claus

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

