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Càritas, encara
Al núm. 61 de Fer salut, que ha sortit recentment, a les pàgines
4 i 5 hi ha un ampli reportatge sobre la Campanya de recollida
d’Aliments feta a Centelles abans de Nadal, organitzada per
Càritas Parroquial amb la col·laboració de l’Ajuntament i
diferents entitats de Centelles, on es remarca l’èxit de la mateixa
i la valoració que ja vam publicar a l’Espurna n. 158.
També el mateix reportatge explica què més fa Càritas Centelles
per promoure la participació i ampliar la xarxa de voluntariat, l’acompanyament a la
gent gran, l’atenció als nens i nenes i la formació dels que estan a l’atur per millorar el
seu currículum i incrementar les possibilitats de trobar feina.
Si voleu disposar d’aquest exemplar el podeu recollir al CAP o bé demanar-lo a la
parròquia.
Una vegada més moltes gràcies a tothom!

Intencions de misses
Dissabte 2: Família Ribé Portet
Diumenge 3: 10h. En acció de gràcies a la Mare de Déu de l’Ajuda. 12h. Comunitat
Parroquial
Dissabte 9: Ànimes
Diumenge 10: 10h. Comunitat Parroquial. 12h. Maria Sarrà.

Tinguem en compte...
Horari de Misses: Aquesta setmana dilluns, divendres i dissabte a les 8 vespre.
Dimarts a les 8 del matí. Dimecres Celebració de la Paraula i Comunió a les 8 del
vespre. 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
Catequesi de joves de Confirmació: Divendres a les 6 de la tarda

Visita Pastoral: Dissabte a les 11 reunió dels mossens de les parròquies de
l’Arxiprestat amb el Sr. Bisbe per revisar i fer la valoració de la Visita Pastoral
Àmbit solidari. Càritas: Si disposeu d’una nevera i podeu oferir-la, us ho agrairem.
Capella del Socós: Els dies 7, 17 i 27 de cada mes a les 7 de la tarda rés del Rosari
pregant per les vocacions i l’Any de la Fe.

Capella de les Germanes dels Sagrats
Cors: Els dijous de 7 a 8 de la tarda és
oberta a tothom qui vulgui fer pregària amb
l’Exposició del Santíssim.

Dibuix de J. Renard (1949)

Col·lectes......................................................................................................306,97€
Donatiu ...........................................................................................................50,00€
Moltes gràcies!

Per a pensar
Avui no hi posem cap text. Recomanem la lectura del quadern 182 de Cristianisme i
Justícia que acaba de ser publicat amb el títol: Fa 50 anys va haver-hi un concili...
Val molt la pena.

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

