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DIJOUS SANT  AMB CÀRITAS 

El Dijous Sant és el Dia de l’amor fratern. La col·lecta que 
farem a la missa la destinarem a Càritas. També durant la 
Setmana Santa tindrem a l’entrada de l’església dos coves 
amb la finalitat re recollir el que Càritas Centelles 
necessita. 
 
Des de fa gairebé tres anys Càritas reparteix aliments cada 
setmana a famílies amb pocs recursos. Atenem cap a 140 
persones de les quals més de la meitat són nens. Per això 

necessitem la vostra ajuda. Porteu-nos si podeu: SUCRE I OLI DE GIRASOL , el Banc 
d’Aliments de Barcelona no ens en dóna i són productes de primera necessitat. Podeu 
deixar-los als coves del final de l’església. I recordeu que ens podeu ajudar ara i 
sempre que vulgueu. Ens trobareu cada dijous al local de Càritas, al costat de la 
rectoria de 5 a 8 de la tarda. A tothom MOLTES GRÀCIES!  
 
Càritas Centelles  
 

 

Intencions de les misses de la setmana 

Diumenge 1 : 10 h. Joan Puigdollers i família. 12 h. Maria Llorens Casanovas   

Dilluns 2 : Dolors Napal 

Dimarts 3 : Josep Salinas 

Dimecres 4 : En acció de gràcies a Sant Llàtzer 

Dissabte 7 : Francesc Reixach Cullell 

Diumenge 8 : 10 h. Família Peyris Ylla. 12 h. Comunitat Parroquial    

 

 

 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses:  Dilluns a les 8 del matí. Dimarts, dimecres i dijous a les 8 del 

vespre. Vetlla Pasqual dissabte a les 10 de la nit. 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 7 a 8 de la tarda. 



Vida de la Parròquia  

RENOVA’T . QUARESMA 2012  
 
Setmana Santa . Horari de celebracions   
 
Diumenge del Ram:  
Benedicció dels rams  a les 12.  
Vespres de Quaresma: A les 6 de la tarda l’església parroquial. 
 

Celebració Penitencial : Demà, Dilluns Sant, 2 d’abril, a 2/4 de 9 del vespre.    
 
Dijous Sant: Missa de la Cena del Senyor  a les 8 vespre. Tot seguit Vetlla de 
Pregària eucarística. L’església estarà oberta fins a 2/4 d’11 del vespre. 
 
Divendres Sant:  Via Crucis  a les 10 del matí. L’església estarà oberta fins la 1 del 
migdia. Celebració de la Passió del Senyor  a les 6 de la tarda.  A 1/4 de 8 del 
vespre Imatges del país de Jesús  a la sala Mn. Josep Esteve.  
 
Dissabte: Vetlla Pasqual  a les 10 de la nit.  Benedicció del Foc Nou, Pregó Pasqual, 
Litúrgia de la Paraula, del Baptisme i de l’Eucaristia. 
 
Diumenge de Pasqua : Misses a les 10 i a les 12 
 
Bateigs: Laia Noguera Revuelta, filla de Manel i Sílvia. Ralhp Junior Torres Messina 
fill de Robinson i Mariela Carolina. 
                                                       Benvinguts a la comunitat parroquial! 
 
Enterraments : El dia 28 Daniel Sabata i Mulet de 58 anys d’edat. El dia 31 Jeroni Vila 
Vilarrasa, de 95 anys d’edat. 
                                                                         Que descansin en la Pau del S enyor! 
 
Col·lecta dissabte i diumenge passats ...........................................................326,90€ 
Donatiu :...............................................................................................................100,00€ 
                                                            Moltes gràcies! 

PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ DE CENTELLES:  
Diumenge de Pasqua : A les 11 del matí Missa i a les 12 Rifa de mones, pernils i 
fuets.  
 
A SANT MIQUEL SESPERXES : Dilluns de Pasqua  a les11 del matí Missa i a les 12 
Rifa de mones, pernils i fuets.  
 
Enterrament: El dia 24 Rosario Sala Viñas de 89 anys d’edat.  
                                                                       Que descansi en la Pau del Seny or!  
Per a pensar   
 
LA CELEBRACIÓ de la VETLLA PASQUAL  

Tot i que ens costa molt de donar-li importància, hauria de ser una de les celebracions 
més participades de l’any, per no dir la que més. Celebrem el més important i central 
de la nostra fe cristiana Animeu-vos, no hi falteu! 
 

 
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  


