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CORPUS I LA CARITAT
Càritas té sempre un doble vessant: el de les
necessitats de tantes persones i el de la resposta
generosa de tants col·laboradors.
Això ho diu la presentació de la memòria 2011 de
Càritas Diocesana de Vic.
I és veritat. Des de fa molt temps, mai com ara hi havia
hagut tanta necessitat i tantes situacions que demanen
l’ajuda i el suport de Càritas i d’altres institucions
similars, però tampoc mai com ara hi havia hagut tanta
sensibilitat i tant generosa resposta. I és que hi ha
molta gent que ho passa molt malament, però n’hi ha més que, des de la seva situació
econòmica i laboral, sovint no gaire fastuosa, ajuda en el que pot als que més ho
necessiten. Ho veiem també a casa nostra, al nostre poble i a la nostra Càritas
parroquial.
I això contrasta amb una altra manera de fer, la d’alguns poders financers, industrials o
polítics que han ajudat a enriquir-se als poderosos provocant l’empobriment dels més
senzills.
Una vegada més, avui, com a comunitat cristiana amb la nostra ofrena podem afegirnos a tants d’altres que solidàriament fen costat als que menys tenen. Moltes gràcies.

Intencions de misses
Diumenge 10: 10 h. En acció de gràcies a la Mare de Déu del Socós. 12 h. Maria
Calm Presseguer
Dissabte 16: Assumpció Salomó
Diumenge 17: 10 h. en acció de gràcies a la Mare de Déu de l’Ajuda. 12 h. Ramon
Codina i Antònia Vilar

Tinguem en compte...
Horari de Misses: Dilluns, dimarts, dimecres, i divendres Celebració de la Paraula i
Comunió a les 8 del vespre. Dissabte Missa a les 8 del vespre. Diumenge Missa a les
10 i a les 12. Els feiners a les 5 de la tarda Missa a la Residència Sant Gabriel.
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 de final de Curs dels que han fet la Primera Comunió (2n curs de
catequesi) al Mas Blanc
Ha passat un any de la primera trobada de
reflexió i avaluació de curs que varem fer
els pares junt amb els catequistes i el
rector, Mn. Josep Alaró. Aleshores encara
ens quedava un període de preparació i
catequesi perquè els nostres fills rebessin
el sagrament de L’EUCARISTIA. Ens hem
tornat a trobar en el preciós i emblemàtic
Mas Blanc, com aquell dia, per pregar,
compartir reflexions i proposar com
continuar acompanyant els nostres fills en
el camí de fer ESGLÉSIA JUNTS, després
d’haver rebut ja la Primera Comunió, i
quan és l’hora més important: la del
COMPROMÍS. Un dels pares ens ha recordat que no hem acabat una feina sinó que
ara és quan més hem de treballar. Alguns dels presents ens hem compromès a
continuar amb les trobades un cop al mes per formar-nos i rebre catequesi d’adults, i
convidem a tots els adults que vulguin participar d’aquestes trobades puntuals de
reflexió i pregària. És una alegria també saber que els grups de nens i joves de
postcomunió van creixent i que els nostres fills per pròpia decisió, s’uniran a aquest
projecte de COMUNITAT CRISTIANA que camina i fa església.
La trobada ha acabat amb un deliciós berenar amb coca, llonganissa i xocolata. Els
nens han jugat, els grans hem parlat, i al final tots cantant “L’hora dels Adéus” ens hem
dit a reveure al setembre, si Déu vol.
Enterraments: El dia 3 de juny, Assumpció Paré Crusellas, de 80 anys, i Joaquima
Falgueras Roca, de 96 anys. El dia 8 de juny, Ramona Vila Calm, de 84 anys.
Que descansin en la Pau del Senyor!
Capella del Socós: Cada dia Mes del Sagrat Cor a les 7 de la tarda.
Col·lecta dissabte i diumenge passats...............................................384,81€
Moltes gràcies!
L’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lurdes de Vic ofereix a les famílies que ho
vulguin rebre a casa una capelleta de la Mare de Déu una vegada al mes. Els que ho
desitgin poden avisar al Sr. Josep Roca al tel. 93 881 01 09. Gràcies.

Per a pensar
Viu senzillament perquè altres persones senzillament puguin viure
Corpus 2012

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

