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Benvingut Sr. Bisbe
Avui el nostre Bisbe Romà Casanova celebra la
Missa estacional a les 12 a la nostra parròquia. És la
celebració que culmina la seva segona visita pastoral
a casa nostra.
Tal com va dir en l’homilia pronunciada a la missa
celebrada a la Catedral de Vic a l’inici d’aquesta visita
pastoral al nostre arxiprestat: Tota comunitat, petita o
gran, rep la visita del qui és el Pastor de tota
l’Església de Vic. La visita pastoral és un moment de
gràcia, tant per a les comunitats com per al mateix
bisbe diocesà, i per això cal iniciar-la amb la pregària demanant els dons de l’Esperit
Sant per poder viure aquest moment de gràcia amb disponibilitat a la voluntat de Déu,
pregant també perquè el bisbe en aquesta visita sigui transparència del Bon Pastor,
amb la paraula predicada, la celebració dels misteris cristians i la caritat envers tots, de
manera especial amb els malalts i els pobres.
Esperem i desitgem que sigui així.

Intencions de misses
Dissabte 10: Família Criach Cirera
Diumenge 11:. 12h. Joan Casanovas
Dilluns 12: Ramona Soldevila
Dimarts 13: Juli Acín
Dimecres 14: Pere Espuña (1r Aniv.)
Diumenge 11:. Maria Calm Preseguer. Joan Rovireta Barnolas

Tinguem en compte...
Horari de Misses: Dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte missa a les 8 del
vespre. Dijous a les 8 del matí i diumenge a les 10 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

Enterraments: El dia 5 Josep Viñas Matavacas de 70 anys. El dia 6 Joaquim Aspa
Camps de 52 anys d’edat.
Que descansin en la Pau del Senyor!
Col·lectes dissabte i diumenge passats..........................................................287,99€
Donatiu .............................................................................................................. 65,00€
Moltes gràcies!
Diada Germanor: És diumenge vinent. Col·lecta per a l’Església diocesana.
Àmbit solidari: Càritas necessita una bombona de butà, un armari rober i estris de
cuina (bateria), per a una família.
Trobada dels Catequistes de l’Arxiprestat Guilleries Congost amb el Sr. Bisbe
Serà el dissabte vinent dia 17 a les 4 de la tarda a la nostra Parròquia de Centelles, en
motiu de la Visita Pastoral a les Parròquies d’aquest arxiprestat.

Parròquia de Sant Martí de Centelles
En motiu de la Visita Pastoral avui a les 10 el Sr. Bisbe Romà
Casanova presidirà la Missa en honor de Sant Martí patró de la
parròquia. A la sortida compartirà amb els feligresos i hi haurà un
petit piscolabis per a tothom.
Ahir va visitar l’església parroquial de Sant Pere de Bertí.

Per a pensar
Fonaments de tota evangelització
... I la segona cosa: hem de viure d’acord amb l’Evangeli, ser evangelis vius.
Cadascú de nosaltres hem de ser coherents amb el que creiem i prediquem. Les
nostres vides, des de la senzillesa i la humilitat, han de ser transparència del Crist, han
de mostrar el seu art de viure. D’aquesta manera podrem atreure germans cap al Crist,
l’únic que dóna la resposta adequada a tot interrogant sobre el sentit de la vida
humana. I des d’aquí, des de la nostra vida viscuda evangèlicament, fer-nos pròxims
als germans. Hem d’anar a trobar-los en les seves situacions, en les seves tasques, en
els seus projectes, en les seves dificultats. Amb paraules del Vaticà II, del qual
celebrem el 50è aniversari d’inici: «No hi ha res de veritablement humà que no trobi
ressò en el cor dels deixebles de Crist».
Víctor-Manuel Cardona a la revista El Bon Pastor núm. 35

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

