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La nostra aportació econòmica
Avui és la Diada Germanor. Un bon dia per pensar en la
col·laboració econòmica que cadascú fa a l’Església. La nostra
aportació és un signe de maduresa creient i ajuda a l’Església a
portar a terme la seva missió.
Hem anat prenent consciència, d’uns anys ençà, de la necessitat
que l’Església té de rebre les aportacions dels fidels. Ha de ser
fruit de la responsabilitat personal i de la convicció que entre tots
hem de sostenir la parròquia, també econòmicament. Només de
calefacció aquest any hem pagat 4.103,65 €. Per això sap greu
que encara hi ha qui, en entrar a l’església, recull el sobre a la
vista de tothom i el deixa plegat i buit al banc en el calaixet on hi
ha els cantorals o el qui ja ni l’agafa o qui fa el gest d’entregar-lo
gairebé buit. És tan anònima i lliure la col·laboració de cadascú que hom ha d’intentar
que sigui coherent amb la situació personal i amb el deure de caritat envers els que ho
necessiten. No ens ha de recar col·laborar, ja sigui en les col·lectes de les misses,
amb una aportació fixa, en ocasió de les celebracions familiars, amb el donatiu
setmanal al Full i l’Espurna, amb la creueta en la Declaració de la Renda, etc. Com
més creixi l’autofinançament més lliure serà l’Església i menys dependrà del qui la
pugui subvencionar.
Trobareu els comptes del 2011 en el tríptic adjunt. A tothom, moltes gràcies.

Intencions de misses
Diumenge 18: 10h. Enric Aregall. 12h. Maria Calm Preseguer. Joan Rovireta Barnolas
Dilluns 19: Antonio Minguet i Ventura Mayoral
Dimarts 20: Esposos Joan Vall·llovera i M. Lurdes Roca
Divendres 23: Tomàs Lloret i Anna Roca
Dissabte 24: Família Ribé Portet
Diumenge 25: Comunitat Parroquial

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
Catequesi Familiar: Amb els nens i nenes aquest dilluns o dimarts a ¼ de 6 de la
tarda segons els grups.
Missa Familiar: Diumenge vinent a les 12 del migdia. El dissabte anterior al vespre
missa preparada pel grups d’adolescents.
Formació d’adults: Dimecres dia 21 a les 9 del vespre a la Parròquia.

Enterrament: El dia 13 Assumpció Carreras i Pérez de 84 anys d’edat.
Que descansi en la Pau del Senyor!
Col·lectes dissabte i diumenge passats..........................................................318,75€
Moltes gràcies!
Diada Germanor: Avui col·lecta per a l’Església diocesana.

Àmbit solidari: Càritas necessita un armari rober i estris de cuina (bateria), per a una
família. Gràcies per endavant.

Per a pensar
L’evangelització és cosa de tots
... Evangelitzar és, abans que res, una actitud del cor. Serveixen els principis,
es poden precisar mètodes i plans d’actuació. Però el zel apostòlic,
l’embranzida que prové de l’acció de l’Esperit i que suscita una vida i una
paraula segons l’Evangeli i sobre l’Evangeli, és la conseqüència directa de
la crida inherent al baptisme. Cada batejat és un missatger potencial de la
bona nova de Crist, i cal que n’esdevingui un missatger real i tenaç. Em
refereixo a una tenacitat amiga i cordial, que proposa respectant la llibertat de l’altre
però que no deixa d’escampar la Paraula que salva, que no s’avergonyeix
de ser sal de la terra però que no abassega. El poble de Déu
en el seu conjunt és el subjecte de la nova evangelització, sobretot perquè
aquesta s’adreça en bona part a germans en la fe que se n’han apartat o
que han disminuït la seva adhesió a Jesús, el Crist. En aquest punt, cal que,
com a Església, fem tots plegats un examen de consciència i reconeguem
que el nostre exemple pot haver allunyat les persones de la fe en el Crist...
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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

