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LA PRIMERA COMUNIÓ  
Avui és l’últim dia de primeres comunions a la parròquia. Al llarg de sis 
setmanes el diumenge o el dissabte al vespre hem compartit la Missa 
dominical amb els que per primera vegada participaven de l’Eucaristia, 
amb els pares, germans, avis, amics... fent comunitat i sentint-nos església 
que celebra joiosa la presència del Senyor Ressuscitat. Moltes felicitats! 

Els qui aquest any han fet la Comunió a la nostra parròquia són: 
Cristina Borràs i Marne 
Roger Alvarez i Montalbán 
Aina Galcerán i Vilardell 
Marc Gallach i Corbera 
Pol Muel i Garcia 
Enric Aguilar i Debat 
Oriol Pous i Toll 
Èric Escribano i Hidalgo 
Ainhoa Martínez i Mira 
Julieta Agustina Oio 
Núria Ocaña i Soler 
Javi Camuesco i Corchuelo 
Adam Hernández i Martínez 
Jana Portabella i Puigdomènech 
Jordi Solà i Casas 

Berta Cañizares i Font 
Carlota Casablancas i Valls 
Ariadna Navarro del Val 
Judit Pardo i Martín 
Núria Roca i Camps 
Marc Kaissi i Domínguez 
Joan Duran i Silva 
Lídia Oms i Riera 
Ainhoa Padilla i Lagunas 
Arnau Rossiñol i Fernández 
Berta Pla i Ayza 
Laia Ibáñez i Balsera 
Michalina  May 
Clàudia Pérez i Gallifa 
Sofia Saloom i Virgil  

 
 
Intencions de misses   

Diumenge 20 : 10 h. Família Soler Capa. 12 h. Comunitat Parroquial    

Dilluns 21 : Família Mas Bonet 

Dijous 24 : Agustí Vallduriola 

Divendres 25 : Família Toran Aguilar 

Dissabte 26 : Família Ribé Portet. Rosa Cullell  

Diumenge 27 : 10 h. Francisca Argemí Fàbregas. 12 h. Comunitat Parroquial    

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  

 
Final de curs dels que han fet la Primera Comunió   
 

Dissabte vinent a la tarda celebrem el Final de 
Curs dels que han fet la Primera Comunió amb 
els pares i mares i catequistes que els han 
acompanyat. Serà al Mas Blanc com l’any passat. 
Sortirem de la Pl. dels Àngels a ¾ de 4. Esperem 
que la participació sigui més nombrosa que no ho 
va ser fa un any. Aquesta vegada la iniciativa ha 
estat dels pares que hi van participar en aquella 
ocasió.  
Val la pena que hi siguem, més quan aquest curs 
no hem fet la catequesi familiar. Per això aquesta 
és una bona ocasió per veure com ha anat el 
treball fet aquest any amb els catequistes i 

programar el treball del curs vinent amb tots els que ho vulguin, un cop feta la primera 
Comunió.  
Us esperem per tant dissabte vinent.  
 
 
Mes de Maria : Cada dia 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.  
 
Enterrament : El dia 17 Margarita Campmajó i Garcia de 86 anys d’edat.    
                                                                             Que descansi en la Pau del Senyor! 
 
Col·lecta dissabte i diumenge passats ...........................................................324,02€ 
                                                        Moltes gràcies! 

 
Espurna : Des de l’equip de redacció de l’Espurna us volem recordar que l’objectiu 
d’aquest full és aportar temes de reflexió i difondre la informació que fa referència a la 
nostra parròquia. És per això demanem als diversos grups de la parròquia que us 
animeu i ens feu arribar tot allò que cregueu que s’ha de transmetre a la comunitat 
parroquial. És entre tots que farem d’aquest full una eina de comunicació eficaç. 
Moltes gràcies.  
 

Àmbit solidari : A Càritas ens fa falta un llit petit de baranes.  Truqueu-nos si ens el 
podeu oferir. Moltes gràcies.  

 
 
Per a pensar   
 
També avui és digne de ser llegit el text d’Ester Busquets a la darrera pàgina del Full: 

Temps difícils: grans esperances 
 
 

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  


