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CADA DIA
Viure estimant.
Estimar esperant.
Esperar acollint.
Acollir cantant.
Cantar sembrant.
Sembrar somiant.
Somiar construint.
Construir compartint.
Compartir beneint.
Beneïr acompanyant.
Acompanyar caminant.
Caminar vivint.
I viure estimant.
Cada dia ens ho recordes, Senyor, però encara ho oblidem.
F. Ulibarri

Intencions de misses
Dissabte 6: Remei Cambras Morera. Assumpció Salomó
Diumenge 7: A les 10: Joan Puigdollers Vall·llovera. A les 12: Esposos Josep Vivet i
Mercè Farrés
Dilluns 8: Josep Salinas
Dijous 11: Coloma i Conxita
Divendres 12: Juli i Pilar
Dissabte 13: Ramona Criach (2n Aniv.)
Diumenge 14: A les 10: Família Carrera Tantiñà. A les 12: Pilar Baldellou i Trini Solà

Tinguem en compte...
Horari de Misses: Dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte a les 8 del vespre.
Dijous a les 8 del matí. Diumenge a les 10 del matí i a les 12 del migdia.
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
Jornades de portes obertes a l'Església de Santa Coloma
de Centelles i visites guiades al campanar: Van ser
dissabte i diumenge passats. Hi van participar un centenar de
persones entre els dos dies. Hi va haver un grup el dissabte i
dos el diumenge a la tarda.
Capella del Socós. Durant l’octubre cada dia a les 7 de la tarda Rosari a la capella.

Enterraments : El dia 2 Maria Dolores Fernández Barbero de 62 anys. Jacoba Padrisa
i Ricart de 87 anys d’edat. El dia 3 Tomàs Homs i Arguile de 86 anys.
Que descansin en la Pau del Senyor!
Col·lectes dissabte i diumenge passats: ................................................... 282,93€
Donatiu Càritas................................................................................................ 50,00€
Moltes gràcies!
Despeses: Aportació al Fons Comú Diocesà 3r trimestre ...........................1.562,86€

Per a pensar
De l’entrevista al Cardenal Martini (8.8.2012)
L’actitud que prenem envers les famílies ampliades determinarà l’acostament a
l’Església de la generació dels fills. Una dona ha estat abandonada pel seu marit i
troba una nova parella que té cura d’ella i dels seus tres fills. El segon amor funciona.
Si aquesta família és objecte de discriminació, se l’està fent fora, no només la mare
sinó també els seus fills. Si els pares se senten fora de l’Església o no senten el seu
suport, l’Església perdrà la futura generació. Abans de la Comunió preguem: “Senyor,
jo no sóc digne...” Sabem que no som dignes (...). L’amor és gràcia. L’amor és un
regal. La qüestió de si els divorciats poden rebre la Comunió hauria de ser
replantejada. Com pot l’Església arribar a ajudar amb la força dels sagraments el qui té
situacions familiars complexes?
-Què fa vostè personalment?
-L’Església s’ha quedat 200 anys enrere. Com pot ser que no es mogui? Tenim por?
Por en lloc de coratge? Tanmateix, la fe és el fonament de l’Església. La fe, la
confiança i el coratge. Jo sóc vell i malalt i depenc de l’ajuda dels altres. Les persones
bones al voltant meu em fa sentir l’amor. Aquest amor és més fort que el sentiment de
desconfiança que tan sovint percebo en les confrontacions de l’Església a Europa.
Només l’amor venç el cansament. Déu és amor. Encara tinc una pregunta per a tu:
què pots fer tu per l’Església?

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

