
 
Diumenge IV de Pasqua                                              Número 122 / 29 d’abril de 2012 

El dia 1 de maig  
És el dia de l’Aplec al Turó de 
Puigsagordi. Un dia de festa per als 
centellencs i veïns dels pobles de 
l’entorn. Un dia de família, de germanor, 
de festa en plena natura i de 
contemplació del nostre poble, del 
Montseny, de la Plana i del Congost des 
del Turó. Enmig de la festa l’esmorzar, la 
missa i les sardanes, aliment espiritual i 
corporal. Val la pena!  
També l’1 de maig ens porta a celebrar 
la festa del treball. I avui ens recorda 
que malauradament aquest és escàs i 

moltes persones i fins i tot famílies se’n veuen privades. Més que una festa serà per a 
molts motiu de reivindicació d’un dret, el del treball, que en aquests moments a molts 
els és negat o és molt precari. És lògic que en aquest dia desitgem i demanem que 
millorin les possibilitats de feina i també les condicions laborals.  
 

 

 

Intencions de misses   

Diumenge 29 : 10 h. Josep Mirambell i Angelina Abancó.12 h. Comunitat Parroquial    

Dissabte 5 : M. Teresa Calm 

Diumenge 6 : 10 h. Família Sarrà Masramon. 12 h. Maria Calm Presseguer. Conchita 

Torres.     

 

 

 

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 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  

 
Missa al Turó de Puigsagordi : Dimarts, 1 de maig a 2/4 d’11 del matí en el marc de 
l’Aplec.  
 
 
Mes de Maria : A partir del dia 1, a les 5 de la tarda a la Capella de Sant Antoni i a les 
7 de la tarda a la del Socós Rosari i Mes de Maria.  
 
 
Catequesi d’adults – Formació pares : Dimecres dia 2 a les 9 del vespre un grup de 
pares i mares que l’any passat van seguir la catequesi familiar fan la trobada mensual. 
És oberta a tothom qui vulgui participar-hi.    
 
 
Baptismes:  Arnau Sors i Vila, fill de Jordi i Pilar, van ser padrins Josep Sors i Pilar 
Merino. Guillem Comerma Màrquez, fill de Jordi i Esther, van ser padrins Lluís 
Comerma i Anna M. Parareda. Cristina Belhadj i Caralt filla de Mhammed i Glòria, van 
ser padrins Andreu Carrera i Dolors Caralt.  
                                                                  Benvinguts  a la comunitat parroquial! 
 
 
Enterraments : El dia 22 Maria Gasol i Padró de 95 anys. El dia 26 Joan Muns i Arumí 
de 83 anys.  
                                                                      Que descansin en la Pau del Senyor! 
 
 
 
Viu un voluntariat!  45è pelegrinatge a Lourdes amb malalts i minusvàlids, del 12 al 
16 de maig. 
 
 
Col·lecta dissabte i diumenge passats ...........................................................324,60€ 
 

Despeses: 

Tèlefon i llum  ...................................................................................................  139,18€ 

Càritas : ...............................................................................................................  98,76€ 

                                                              Moltes gràcies! 

 
 
Per a pensar   
 

La veritat només s’imposa per la força d’ella mateixa 
 
 

 
Si voleu 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  


