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El Parlament de Catalunya atorga la medalla d'honor a Càritas
Aquesta setmana hem sabut que el Parlament de Catalunya ha
acordat atorgar la medalla d'honor del Parlament, en categoria
d'or, a Càritas Catalunya, per unanimitat de tots els seus
membres.
La Presidenta del Parlament ha qualificat a Càritas com l'ànima
social del nostre país. Som conscients que existeixen moltes altres
institucions i col·lectius que també fan tot el que està al seu abast pels que més ho
necessiten, però acceptem amb joia i alhora amb humilitat aquesta distinció, que
compartim amb totes les 560 parròquies de Catalunya, entre elles la nostra, que són
qui realment fan possible que aquesta tasca sigui reconeguda, mitjançant el treball
servicial dels seus voluntaris i tècnics.
Acollim, per la part que ens toca, aquesta distinció que ens fan els representants
legítims de tots els catalans.

Intencions de misses
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
Dilluns 23: Família Fossas Llohis
Dimarts 24: Carme Bentanachs
Dimecres 25: Jaume Mas Carreras
Dijous 26: Família Torán Aguilar
Dissabte 28: Família Ribé Portet. Francisco Boix Puig
Diumenge 29. 10 h. Ànimes.12 h. Família Padrisa Ricart

Tinguem en compte...
Horari de Misses: Aquesta setmana dilluns, dimarts, dimecres, dijous i dissabte a les
8 del vespre. Divendres Celebració de la Paraula i Comunió a les 8 vespre. Diumenge
missa 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
El Misteri de La Selva del Camp
En ocasió de la celebració dels 300 anys de l’església de Centelles vam pensar en fer
una visita a l’església de La Selva del Camp (Baix Camp). Ara que s’hi celebra el
Misteri proposem fer-la el dia 15 d’agost si s’hi apunta un nombre suficient de
persones. És el 14 a la nit i el 15 d’agost a les 8 del vespre l’única vegada a l’any que
s’hi representa el drama assumpcionista més antic d'Europa en llengua romànica que
ha arribat sencer fins a nosaltres. Amb la Representació de l'Assumpció de Madona
Santa Maria tenim accés a un important llegat literari, teatral, musical i religiós. Una
autèntica joia del teatre medieval que recull les tradicions que envolten la Festa de la
Mare de Déu d'Agost. El tema central de l'obra, l'Assumpció de Maria al cel en cos i
ànima, prové dels primers segles del cristianisme. Aquesta tradició venerable, de la
qual ja tenim documentació en el segles IV i V, va ser divulgada el segle XIII per
Jaume de Voràgine en la seva Llegenda àuria. La consueta amb el text de la
Representació és d'autor anònim. És un text cantat amb melodies manllevades de
fonts musicals existents i aplicades al text dramàtic. Normalment són himnes i cants
religiosos però també utilitzaven peces profanes. Trobareu més informació, imatges i
una mostra de la música a El Misteri de la Selva – Tinet.
DIMECRES 15 D’AGOST DE 2012. Sortida de Centelles a ¾ de 4 de la tarda.
Tornada a Centelles a la 1 de la nit aproximadament. Preu del viatge i l’entrada:
25,00€. Els que hi estigueu interessats digueu-ho abans de diumenge vinent al
vespre a la parròquia (938 811 032) o a la Rellotgeria Valldeneu (938 810 263).
Rebre la Comunió a la mà: La manera correcta de rebre la comunió a la mà quan
combreguem és posar la mà esquerra estesa damunt la dreta (o al revés si som
esquerrans) i esperar que el qui dóna la comunió hi posi al damunt la Sagrada Forma
perquè hom l’agafi amb la mà dreta i se la posi a la boca. D’aquesta manera l’acollim
amb respecte i evitem que agafant la Sagrada Forma directament amb els dits polze i
índex ens caigui a terra. Procurem tenir-ho en compte.
El Full: Fa dies que sobren exemplars del Full Diocesà i Espurna. N’hem demanat
menys per no haver de llençar-los. Penseu a col·laborar, si podeu amb el vostre
donatiu mínim de 0,50€. És en bé de tots.
Baptismes: Gorka Ambrojo i Manuel, fill de Jorge i Nerea. Van ser padrins Pedro
Ambrojo i Jèssica Manuel.
Jana Roselló i Martínez, filla de Emma Martínez. Van ser padrins Guillem Bou i Mònica
Martínez
Nil Bou i Martínez, fill de Guillem i Mònica. Van ser padrins Oriol Almaida i Emma
Martínez.
Biel Bou i Martínez, fill de Guillem i Mònica. Van ser padrins Eudald Feixas i Anna Bou.
Benvinguts a la comunitat parroquial!
Col·lectes del dissabte i diumenge passats .................................................. 305,38€

Per a pensar
És urgent que et sentis viu en el cos i l’esperit: vibra amb el teu cos, mira la teva
família i tot el que t’envolta i valora aquest gran tresor

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

