Diumenge 15 de durant l’any B

Número 133 / 15 de juliol de 2012

LA PREGÀRIA DAVANT EL SANT CRIST
La setmana passada parlàvem de pregar a la feina. Avui ens
fixem en el que molta gent fa: pregar davant el Sant Crist, el
Crist a la creu. I és que hi ha qui habitualment entra a l’església i
fa la seva pregària davant el Crist a la creu, hi ha qui està una
estona en silenci, molts que a l’entrar a l’església o abans de
sortir-ne adoren el sant Crist, hi ha qui encén un llantió o fins i
tot qui li ofereix un ram o una planta. Fixeu-vos que gairebé
sempre veiem una planta o una flor al peu del Sant Crist.
Demostra la devoció que el Sant Crist desvetlla.
Aquesta setmana hem rebut un full “Pregària davant la creu” que
pot ajudar a qui ho desitgi. Tots sabem què li volem demanar al
Senyor però aquesta pregària pot completar la nostra petició. La
trobareu al costat del lampadari i si us sembla la podeu utilitzar i un cop us n’hagueu
servit la torneu a deixar al seu lloc.

Intencions de misses
Dissabte 14: Carme Coll i Cruells
Diumenge 15: 10 h. Enric Aregall Estabanell. 12 h. Maria Calm Preseguer
Dilluns 16: Carme Argemí i Argemí
Dimarts 17: Josep Palou i Casellas
Dijous 19: Carmen Canosa
Divendres 20: Família Torán Aguilar
Dissabte 21: Miquel Salomó i Dolors Gasó. Jaume Vila i Soler (10è aniv.)
Diumenge 22. 10 h. Àngela Codina Camps. 12 h. Lluís Calm i família

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
Hem tornat de colònies
El grup Jovenívol de Mans Unides hem pogut gaudir
d’una estada molt agradable al Càmping Solsonès de
Solsona durant una setmana. La convivència entre tots,
acceptant les diferències de cadascú i intentant que
tots plegats poguéssim adonar-nos de tot el que tenim
i que molts joves de la nostra edat no tenen, només
per haver nascut en un altre continent menys afortunat.
Sabem que heu pregat per nosaltres. A tots us agraïm
el vostre record i us fem arribar el nostre desig de trobar durant l’estiu el moment
necessari del silenci per anar recuperant les forces i la il·lusió per al proper curs.

Concert a l’església parroquial

Dissabte vinent a 2/4 de 7
de la tarda a càrrec del
Coro Estable de
Concepción del Uruguay.
És d’Argentina i participa
al Festival de Cantonigròs
a Vic.

Defuncions: El dia 8 Montserrat Casas Boixet de 80 anys d’edat. Va ser enterrada a
Manlleu. Fuensanta Gómez Borrego de 81 anys. Les exèquies van ser a Vic.
Que descansin en la pau de Déu!

Col·lectes del dissabte i diumenge passats .................................................. 333,56€
Donatiu per Càritas: ......................................................................................... 50,00€
Moltes gràcies!

Per a pensar
És urgent que facis una pausa en la teva sacsejada vida i per un instant et preguntis:
Quin significat té tot el que faig?
És urgent que et paris i vegis com n’ets de gran!

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

