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Càritas 20 d’octubre 2012  
Per a tu que ens regales el teu temps. Trobada de v oluntaris de Càritas, 
portadors d’esperança  
 
Es prepara una Trobada  del Voluntariat de Càritas de Catalunya. Hi serem presents 
més de 3.000 persones de les 10 diòcesis catalanes. La jornada començarà a l’Espai 
Fòrum de Barcelona i seguirà a la Basílica de la Sagrada Família on es farà una visita 
virtual i la celebració de l’Eucaristia. 
Càritas, expressió de l’amor de la comunitat eclesial, i els seus voluntaris volem ser 
signes d’esperança tot denunciant les situacions d’injustícia perquè les creiem 
superables.  Les nostres eines són l’estimació, la gratuïtat silenciosa i constant, la 
donació als més febles, la força de Jesucrist, la denúncia profètica i l’oferta de 
múltiples projectes a favor de la dignitat sagrada de la persona. En aquesta tasca ens 
sentim  germans d’una multitud  d’entitats i persones que posen al centre de la seva 
acció els més empobrits.  
El preu és de 6 € i inclou  el desplaçament i el dinar del voluntari. 
Podeu formalitzar la inscripció a Càritas Parroquial  o al Despatx Parroquial abans del 
dia 20 de setembre.  
 

Intencions de misses   

Dissabte 25 : Família Ribé Portet. Tomàs Lloret i Anna Roca 

Diumenge 26 . 10 h. Isidre Novellas i Ramon Molist. 12 h. Família Torán Aguilar 

Dilluns 27 : Josep Salinas 

Dimarts 28 : Esposos Joan Vall·llovera i M. Lurdes Roca 

Dissabte 1:  Comunitat Parroquial 

Diumenge 2 : A les 10: Carme Capa i Joan Soler. A les 12 : Difunts 

 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses:  Aquesta setmana dilluns, dimarts, dimecres, divendres. Dijous a les 

8 del matí. Dissabte a les 12 del migdia, no hi ha missa al 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 

FESTA MAJOR 2012 
 

Dissabte 1 de setembre a les 12 del migdia 
 

OFICI SOLEMNE  
en honor de Sant Llop, copatró de Centelles. 

 
 

Diumenge  2 de setembre a les 12 del migdia  
Missa pels difunts  

 
A tots BONA FESTA MAJOR! 

 
 

Dia de la Parròquia. Dinar de germanor:  El dissabte 15 de setembre a 2/4 de 2 a  la 
Sagrera. Preu 13 €. Podeu comprar els tiquets a partir del dijous 30 fins el dia 12 de 
setembre a la Parròquia, Vins Parés, Antic Forn Riera i Fleca Pujadas.  
 
Bateig : Neus Solís i Pacheco, filla de Oswaldo  i Everledys Esther. Van ser padrins 
Gritti Darío i Esther María. 
                                                    Benvinguda a la comunitat parroquial!   
 
Col·lectes del dissabte i diumenge passats .................................................. 355,64€ 
Despeses : Gasoil calefacció..........................................................................  4.103,67€ 
                                                                         Moltes gràcies! 

 
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.  
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 ens ajudarà a fer una millor 
celebració. 
 
 
Per a pensar   

 
 

VIURE EL TEMPS EN POSITIU 
Viure el futur  

El futur obre un horitzó a la meva vida. La visió que tinc del futur condiciona la meva 
manera de viure el present. Les promeses de futur i de vida, la llum que em parla de 
realitats meravelloses que no acabo de comprendre i encara no conec, la certesa que 
el bé triomfarà sobre el mal, que l’amor tindrà l’última paraula, que el mateix Jesús, 
mort i ressuscitat, ha anat a preparar-me estada a la casa pairal... tot això són guspires 
d’esperança que donen  sentit a la meva vida d’ara.   
                                                                                              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  


