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Una decisió important: la catequesi i la primera Comunió
Aquests dies comença el curs i cada família fa una reflexió i una
valoració d’allò que els més petits han de fer al llarg de l’any a
part de l’ensenyament reglat. Els pares i els fills ho han de triar
d’acord amb les seves conviccions i tenint en compte les
qualitats i aptituds dels petits i els valors que volen fer créixer en
ells. La catequesi és una de les activitats que els pares poden
escollir per als seus fills. Però aquesta tria només té sentit si a
casa es respira la fe cristiana i si la pregària i els sagraments tenen una presència
rellevant a casa. Més encara, donat que la catequesi d’aquesta edat va adreçada a la
primera Comunió només serà coherent preparar-s’hi si un té entre les seves
conviccions la participació habitual en la missa dominical.
És més coherent la decisió d’aquells pares que renuncien a la festa de la Comunió
perquè no veuen clar el sentit de l’eucaristia setmanal o no es veuen amb cor d’ajudar
a participar-hi als seus fills que la dels pares que, per les raons que sigui, els apunten
a la catequesi i fan la comunió per just l’endemà de fer-la no acostar-se més a
l’eucaristia.

Intencions de misses
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
Dilluns 17: Josep Salinas
Dimarts 18: Ventura Rodríguez Jiménez
Dimecres 19: Família Gispert Arañó
Dijous 20: Mercè Font
Divendres 21: Pere Comas Homs i família
Dissabte 22: Família Ribé Portet
Diumenge 23: A les 10: Miquel Balmes i Aregall. A les 12: Tecla Castells i Remei
Castells

Tinguem en compte...
Horari de Misses: Dilluns, 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 . 20 d’octubre de
2012
Els que hi vulgueu participar teniu temps d’apuntar-vos a la Parròquia o
a Càritas fins dijous vinent, dia 20 de setembre.

CATEQUESI 2012-13: Abans de fer la inscripció llegiu-vos bé
Una decisió important: la catequesi i la primera Comunió,
escrit a l’altra banda d’aquest full.
Les inscripcions per al 1r i 2n curs de Comunió i postcomunió a
la rectoria aquesta setmana i la propera:
Dilluns 17 i 24 de setembre
Matí de 2/4 de 12 a 2/4 d’1
Tarda de 2/4 de 5 a les 6
Dimarts 18 i 25 de setembre
Matí de 2/4 de 12 a 2/4 d’1
Tarda de 2/4 de 5 a les 6
Col·lectes dissabte i diumenge passats: ................................................... 394,84€
Moltes gràcies!

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 segona pregunta i resposta.
-Qui pot ajudar l’Església avui?
-El pare Karl Rahner feia servir sovint la imatge de les brases que s’amaguen sota la
cendra. Veig en l’Església d’avui tanta cendra sobre les brases que sovint m’envaeix
una sensació d’impotència. Com es pot alliberar la brasa de la cendra perquè pugui
revifar la flama de l’amor? Primer de tot hem de buscar aquesta brasa. On són les
persones individuals plenes de generositat com el bon samarità? Que tenen fe com el
centurió romà? Que són entusiastes com Joan Baptista? Que s’atreveixen amb la
novetat com Pau? Que són fidels com Maria Magdalena? Jo aconsello al Papa i als
Bisbes que busquin dotze persones fora del comú per als llocs de direcció. Homes que
estiguin a prop dels pobres i qui estiguin envoltats de joves i que experimentin coses
noves. Ens cal confrontar-nos amb homes que cremen perquè l’esperit es pugui
difondre per tot arreu.

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

