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Una crisi que va prenent dimensions extraordinàries    
Els Bisbes de Catalunya han publicat una nota sobre la crisi econòmica (27 .7.2012) 
Entre altres coses diuen el següent: 
Són moltes persones i famílies, treballadors, petits i mitjans empresaris, autònoms i funcionaris 
els qui pateixen unes greus afectacions que les mesures econòmiques recents han fet més 
dramàtiques. Així mateix, la crisi ha provocat que alguns àmbits tan fonamentals com l'atenció 
sanitària, l'educació o els serveis socials s'hagin vist afectats per uns ajustaments que, en força 
casos, perjudiquen moltes de les persones que en són usuàries. 
Catalunya, a més, té una situació econòmica i un sistema de finançament que fan molt difícil la 
reactivació del país, malgrat els grans sacrificis que la població es veu obligada a fer, 
especialment les persones que han quedat sense treball, els joves i aquells que disposen de 
rendes mínimes. Moltes són les veus que clamen contra aquesta situació i, darrerament, s’han 
fet sentir en nombroses manifestacions, on s’ha fet palès el desencís envers l’acció política i 
financera, el rebuig davant la dubtosa moralitat d’algunes persones i institucions, i un angoixant 
pessimisme sobre el possible redreçament de la situació. 
Cal analitzar els errors comesos aquests darrers anys, per no tornar a caure-hi més, i 
reconèixer que potser tots hem intentat viure per damunt de les pròpies possibilitats. S’hauria 
de poder demanar responsabilitats, especialment, a aquells que han provocat desordres 
financers i especulació. La societat, si vol ser justa, ha de posar les mesures necessàries per 
tal que els capitals prenguin també responsabilitats en ordre al bé comú i al just repartiment 
dels beneficis. 
Volem col·laborar a mantenir l’esperança, i la demanem a Déu. Junts i amb l’esforç de tots, 
amb la voluntat d’acord i de col·laboració dels Partits polítics, dels Sindicats i de les Patronals, 
podrem superar aquesta crisi tan dura. Ens cal retornar als valors autèntics, als que no es 
marceixen, i a un estil de vida personal i familiar, institucional i eclesial, auster, generós i 
responsable, sense deixar la solidaritat envers els qui tenen menys o han de suportar més 
càrregues. Solament una fe que es tradueix en caritat envers el proïsme esdevé creïble i 
convincent. 

Llegiu-la sencera a www.catalunyareligio.cat 
 

Intencions de misses   

Dissabte 4 : Esposos Giol Mas 

Diumenge 5 . 10 h. Comunitat Parroquial 12 h. Angelina Vivet i Farrés 

Dilluns 6 : Llorenç Vilaró i esposa 

Dimarts 7 : Josep Salinas 

Divendres 10 : Coloma Mata 

Dissabte 11 : Assumpció Salomó 

Diumenge 12 . 10 h. Joan Puigdollers i Vall.llovera (1r aniv.)12 h. Filo Molas 

 



Tinguem en compte... 

Horari de Misses:  Aquesta setmana de dilluns a dissabte a les 8 del vespre. 

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 

Enterrament : El dia 29 Ramon Mor i Ibarz de 54 anys. 
                                                                Que descansi en la pau del Senyor! 
 
 
El Misteri de La Selva del Camp  
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.  
 
 
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: Ara partir d’avui disposem d’un centenar d’exemplars del Full Diocesà i 
Espurna. Creiem que aquesta quantitat serà suficient i no n’haurem de llençar. Penseu 
a col·laborar, si podeu, amb el vostre donatiu mínim de 0,50€. És en bé de tots.  
   
Col·lectes del dissabte i diumenge passats .................................................. 358,42€ 
Donatiu Càritas .................................................................................................  20,00€ 

                                                                         Moltes gràcies! 

Per a pensar   
 

Saps quin lloc ocupa Espanya en la classificació mundial de venda d’armes? 
  

Segons l’informe del Centre d’Estudis per la Pau Delàs (juny del 2011) Espanya  
ocupa el 7è lloc com a exportador d’armes. La majoria a països  africans. 

 
Més informació a www.centredelas.org  
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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  


