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Montserrat 25 d’agost de 2012
Cristians per a l’assoliment de la plena sobirania de Catalunya
S’ha convocat una jornada que serà dissabte vinent 25 d’agost a Montserrat pel tal de
treballar i avançar per aquest objectiu, conjuntament amb altres ciutadans, en el marc
de l’Assemblea Nacional Catalana.
El document que acompanya la convocatòria comença remarcant que Catalunya ha
estat afaiçonada pel cristianisme: el geni del nostre poble, la nostra cultura, llengua i la
nostra cosmovisió tenen indubtablement unes arrels cristianes. Més endavant cita
textos sobre la pàtria, l’ésser de Catalunya i la nació catalana de Torras i Bages,
Carles Cardó, el Document dels Bisbes de Catalunya del desembre de1985, “Arrels
cristianes de Catalunya” i el Document dels Bisbes de Catalunya de l’any passat “Al
servei del nostre poble” .
I acaba amb la convicció que aquesta opció no comporta enemistat envers cap altre
poble sinó que possibilita una relació d’igualtat i de respecte i solidaritat amb la resta
de pobles del món.
Entre els actes d’aquesta diada hi ha previstos la recepció, la Missa Conventual i
ofrena floral, parlaments diversos, una conferència, dinar i cloenda.

Intencions de misses
Dissabte 18: Ànimes
Diumenge 19: 10 h. Comunitat Parroquial. 12 h. Acció de gràcies
Dilluns 20: Josep Salinas
Dissabte 25: Família Ribé Portet. Tomàs Lloret i Anna Roca
Diumenge 26. 10 h. Comunitat Parroquial. 12 h. Família Torán Aguilar

Tinguem en compte...
Horari de Misses: Aquesta 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
De déus i homes: la pel·lícula de Xavier Beauvois, sobre els monjos francesos de
Tibhirine (Argèlia). Dimecres dia 22 a les 9 del vespre al Centre Parroquial. Projecció
de la pel·lícula i comentari amb en Ventura Puigdomènech, actualment germanet de
Jesús a l'Assekrem (Argèlia).
Misteri i goig a la Selva del Camp
Dimecres passat, diada de l’Assumpció de Maria, un grup de setze centellencs i
centellenques vam baixar amb autocar fins a la població de la Selva del Camp (Baix
Camp). L’objectiu principal de l’excursió era assistir a la representació del “Misteri de la
Selva”, drama litúrgic del segle XIV, que explica la història de la dormició, assumpció i
coronació de la Mare de Déu. Aquest drama es representa anualment, només els dies
14 i 15 d’agost. Aprofitant la visita vam visitar el claustre renaixentista del convent de
Sant Agustí, a la mateixa població de La Selva.
A les vuit va començar la processó d’estiu d’àngels i dimonis, sants i apòstols, de tots
els actors i músics de la representació cap a la parròquia de Sant Andreu, on
s’esperava el públic. Als assistents centellencs ens havien reservat les primeres files
de seients i vam poder contemplar de primera mà, una representació solemne i amb
sentiment de la història dels últims dies de la Mare de Déu. Posen en escena la
representació, actors que són veïns de la població i familiars, canten en solitari o en
cor els diferents moments escènics. La vestimenta és senzilla però elegant i efectiva,
igual que tot el muntatge que manté un tempo constant i una claredat comunicativa i
catequètica excel·lent tot i la dificultat de sentir uns cants en català antic. Va ser un
goig poder assistir el segle XXI a aquesta herència del segle XIV.

La disposició personal a l’hora de la missa
La disposició personal i la voluntat d’acollir la Paraula i la comunió amb el Crist fa nova
cada vegada la celebració.
Pel que fa al vessant físic d’aquesta disposició personal us convido a apropar-vos a
l’altar i a no deixar espais buits que ens dispersen i desdibuixen la imatge de comunitat
que hem de viure quan celebrem la missa. Encara que faci temps que ocupeu el
mateix lloc no tingueu por de deixar-lo per avançar i situar-vos, sempre que pugueu,
més a prop de l’altar. Això val per a totes les misses. Ens ajudarà a fer una millor
celebració.
Dinar de germanor: El bon regust del de l’any passat ens fa tornar a convocar-lo
aquest any. Serà el dissabte dia 15 de setembre a la Sagrera. Guardeu-vos de
moment aquesta data. Ja tindreu més informació
Enterrament: El dia 17 Ramona Mas i Bonet de 86 anys d’edat.
Que descansi en la pau del Senyor!
Col·lectes del dissabte i diumenge passats .................................................. 335,03€

Per a pensar
VIURE EL TEMPS EN POSITIU
Gaudir el present
Valorant les petites felicitats que em presenta i acceptant totes les coses bones que
m’ofereix; gaudint de l’amistat, de l’amor, de la comunió amb Déu, amb els altres, amb
la natura. Em pot ajudar a gaudir del present pensar cada matí que “avui és el primer
dia de la resta de la meva vida”.
Josep Codina i Farrés
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

