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Lourdes des del voluntariat,
Fa anys que viatjo a Lourdes com a voluntària, una gran experiència! Cada any el
mateix lloc, cada any una nova experiència!!!, cinc dies intensos tant emocionalment
com psicològicament!. Cada any és una gran lliçó d’humilitat.
Convivim junts malalts, peregrins, personal de serveis (voluntaris, metges, infermeres i
capellans), tothom desprèn alegria i bon humor, això fa màgic aquests cinc dies, el
malalts contents de poder viatjar doncs hi ha malalts que no surten de casa o de la
residències només aquests cinc dies l’any, el personal de servei conscients que vas a
donar-ho tot , amb les mans obertes, el cor obert, tot això fa que sense saber com, el
teu interior s’omple de joia, tendresa, alegria i energia positiva que et fa viure diferent i
no et deixa indiferent durant una bona temporada.
I desprès de tota la jornada de treball i quan tens els malalts a dormir, una estona a la
Gruta, que bé que si està!! Silenci, pau, recolliment, fa que et passi com una pel·lícula
per el cervell i et be a la memòria totes aquelles persones que d’una manera o altre
tant demanat que pensis amb ells, i si a més ets creien i tens encara que sigui una
mica de fe, sense saber com et poses a resar la pregària de “Deu-vos salve Maria.... i
Santa Maria...”
Aquest silenci, aquesta pau de la gruta , és converteix amb energia per el meu cor i la
meva ànima i m’omplo de serenor per una bona temporada esperant amb ganes i
molta il·lusió poder-hi tornar l’any vinent.
Els humans per sentir-nos bé, necessitem sentir-nos útils, allà a voltes ets les mans, a
voltes les cames, a voltes les orelles,........ Lourdes és un bon lloc per viure el
voluntariat!!! Anima’t.
Lourdes Tuneu.

Intencions de misses
Diumenge 27: 10 h. Francisca Argemí Fàbregas. 12 h. Joan Casanovas i Maria Sarrà
Dilluns 28: Rosa Cullell
Dimarts 29: Família Mas Bonet
Dissabte 2: : Família Toran Aguilar
Diumenge 3 : 10h. Família Canet Capdevila. 12 h. Filo Molas

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
Trobada final de curs de la Catequesi Familiar
El passat dissabte dia 19 de maig, vam celebrar el final de
curs del grup de nens i nenes, que han començat el primer
any de catequesi. Vam quedar a la plaça Major, les famílies,
els catequistes i col·laboradors i seguidament vam iniciar la
sortida cap a la Capella de Sant Antoni.
Un cop allà, vam fer una pregària dins la capella amb la
participació de tots; seguidament, el grup de pares juntament
amb els catequistes van compartir les experiències viscudes
durant l’any de catequesi familiar. Mentrestant, el grup de
nens i nenes van passar una tarda divertida gràcies a un grup
de col·laboradors que els van fer córrer, cantar, saltar i gaudir
d’un temps de lleure. Després vam berenar i cloure la trobada
amb l’hora dels adéus i desitjant-nos bon estiu.
Com a resultat del curs, es va valorar la feina ben feta amb els pares i els nens. Tot i
que no ser un grup gaire nombrós a causa de la poca assistència de les famílies, vam
passar una bona tarda i vam donar fi a un curs que sembla que fa quatre dies que el
vam començar.
Baptismes: Biel Alvarado i Vicente, fill de David i Núria. Van ser padrins Francisco
Díaz i Mª del Carmen Vicente. Clàudia Morell i Garriga, filla de Francesc i Núria. Van
ser padrins Àlex Morell i M. Dolors Garriga. Teresa Trigo i Boleda, filla de Xavier i
Aina. Van ser padrins Fernando Trigo i Cristina Molist. Carla Gómez i Vallduriola, filla
de Francesc i Carme. Van ser padrins Jordi Muntal i Anna Vallduriola. Ot Sallent i
Vallduriola, fill de Lluís i Núria. Van ser padrins Eulàlia Llopart Cirilo i Isaac Sallent .
Benvinguts a la comunitat parroquial!
Missa Familiar: Avui a les 12 del migdia
Consell de Pastoral: Dimarts a les 9 del vespre
Catequesi Familiar: Revisió del curs amb els catequistes dimarts a ¼ de 6 de la tarda
Catequesi d’adults – Formació pares: Dimecres dia 30 a les 9 del vespre el grup de
pares i mares que l’any passat van seguir la catequesi familiar fan la trobada mensual.
És oberta a tothom qui vulgui participar-hi.
Capella del Socós: A partir del dia 1 Mes del Sagrat Cor a les 7 de la tarda.
Col·lecta dissabte i diumenge passats ...........................................................321,70€
Moltes gràcies!
Àmbit solidari: A Càritas ens fa falta un llit petit de baranes. Truqueu-nos si ens el
podeu oferir. Moltes gràcies.

Per a pensar
Qui té a la vida un “perquè”, suporta sempre amb alegria un “com”

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

