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En començar el curs  
Us proposo fer un pas més com a comunitat cristiana, sense por. 
Anar més enllà de l’experiència personal i no quedar-nos amb el 
que ja hem fet i el cansament o la satisfacció que ens ha donat, 
sinó avançar cap el que Jesús avui ens proposa i vol de nosaltres 
Em refereixo al treball pastoral, a la vivència personal i comunitària 
de la fe, a emprendre nous reptes i donar-hi resposta.  
Sense oblidar la dimensió exterior i de cara enfora que com a 
cristians sempre hem de tenir,  aquest curs podríem tenir molt 
present l’aprofundir en el nostre ser comunitat cristiana, i en el 
nostre viure la fe en els seus principals eixos: la celebració, la 

formació i la caritat. Veure quins reptes tenim i com hi hem de donar resposta. En què 
podem avançar, que hem de millorar o canviar, si cal, perquè siguem una església 
més viva, fidel a la Paraula de Déu i atenta al moment que avui vivim. 
                                                                  
                                                                    Fragment de l’homilia del dia de Sant Llop    
 

Intencions de misses   

Dissabte 8:  Francesc Reixach Cullell (17è Aniv.)  Pere Espuña 

Diumenge 9 : A les 10: Ramona Soldevila. A les 12 : Anita Llavina Illa (1r Aniv.) 

Dimarts 11 : Josep Salinas  

Dimecres 12 : Esposos Joan Vall·llovera i M. Lurdes Roca  

Dijous 13 : M. Rosa Bonfill 

Divendres 14 : Família Espuña Font 

Dissabte 15:  Marcelina Napal. A la Mare de Déu dels Dolors 

Diumenge 16 : A les 10: Pere Calm i Teresa Calm. A les 12: Maria Calm Preseguer 

 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses:  Dilluns Celebració de la Paraula i Comunió, dimarts, dimecres, 

divendres i dissabte missa 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 

Trobada del voluntariat de Càritas  a Barcelona . 2 0 d’octubre de 
2012 
Els que hi vulgueu participar teniu temps d’apuntar-vos a la Parròquia o 
a Càritas fins el dia 20 de setembre. 

 
 
Catequesi: Un cop començada l’escola farem les inscripcions per aquest curs. Seran 
els  dilluns 17 i 24 i els dimarts 18 i 25 matí i tarda. Ho detallarem. 
 
Dia de la Parròquia. Dinar de germanor: És dissabte vinent 15 de setembre a 2/4 de 
2 a  la Sagrera. Preu 13 €. Ja podeu comprar els tiquets fins el dia 12 de setembre a la 
Parròquia, Vins Parés, Antic Forn Riera i Fleca Pujadas.  
 
                                              
Col·lecta del dia de Sant Llop ........................................................................ 166,33€ 
Diumenge passat ........................................................................................... 350,34€ 
Donatiu parròquia ............................................................................................100,00€ 
                                                                   
                                                                                            Moltes grà cies! 
Despeses: Factures diverses ........................................................................ 314,21€ 
 
 
Per a pensar   

L’endemà de la mort del Cardenal Martini el diari milanès Corriere della Sera ha 
publicat una darrera entrevista fins ara inèdita centrada principalment en la institució 
eclesial. L’entrevista la van realitzar el 8 d’agost el pare Georg Sporschill, un jesuïta 
com ell que el va entrevistar a Converses nocturnes a Jerusalem, i Federica Radice. 
“Una mena de testament espiritual” i un text que va ser llegit i aprovat pel cardenal 
Martini. Aquesta  és la primera pregunta i resposta. 

-Com veu la situació de l’Església?  

-L’Església està cansada, a l’Europa del benestar i a Amèrica. La nostra cultura s’ha 
envellit, les nostres Esglésies són grans, les nostres cases religioses estan buides i 
l’aparell burocràtic de l’Església creix, els nostres ritus i els nostres vestits són 
pomposos. Tanmateix, tot això expressa el que nosaltres som avui? (...) El benestar 
pesa. Nosaltres ens trobem aquí com el jove ric que se’n va tornar trist quan Jesús el 
va cridar per fer-lo esdevenir el seu deixeble. Ja ho sé, que no ho podem deixar tot 
amb facilitat. Però, si més, podrem cercar homes que siguin lliures i més propers al 
pròxim. Com ho han estat el bisbe Romero i els màrtirs jesuïtes del Salvador. On són 
els herois que ens inspirin? Per cap raó no els hem limitar amb els vincles de la 
institució. 

                                                                                              
 
 

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  


