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Som una petita llavor 
Senyor, les nostres idees un pèl triomfalistes 
ens menen al desànim  
quan veiem  que la nostra colla és cada cop més petita.  
Som una petita llavor  
que de mica en mica va estenent el teu missatge 
i d’alguna manera fa el món més habitable  
i els homes més germans.  
Senyor, el Regne, com la llavor un cop sembrada,  

ja no té marxa enrere.  
El desfici del sembrador acaba  
quan ha sembrat i adobat el camp.  
La collita sempre és petita,  
però la llavor fa el seu fruit.  
La nostra tasca és sembrar.  
Tu faràs que la nostra feina faci doni fruit.  
                                                   La Missa de cada dia   
 
 
  
Intencions de misses   

Diumenge 17 : A les 10 en acció de gràcies a la Mare de Déu de l’Ajuda. A les 12 

Ramon Codina i Antònia Vilar. 

Dissabte 23 : Esposos Giol Mas i Concepció Simon. 

Diumenge 24 : A les 10 Joan Puigdollers Vall·llovera. A les 12 Joan Vall·llovera i M. 

Lurdes Roca.  

 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses:  Dilluns, dimarts, dimecres, i divendres Celebració de la Paraula i 

Comunió a les 8 del vespre. Dissabte Missa a les 8 del vespre. Diumenge Missa a les 

10 i a les 12. Els feiners a les 5 de la tarda Missa a la Residència Sant Gabriel. 

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  

 
El Bateig    

Diumenge vinent celebrarem el bateig de l’Anna, l’Alba 
i en Sergi. Els seus pares volen que rebin aquest 
sagrament i que comencin a formar part de la gran 
família dels cristians.  
 
 
Us presentem el testimoni d’uns pares que van batejar 
els seus fills el mes passat:  
 
El Baptisme és un do per a creure, celebrar i viure. A 
aquests infants que encara no tenen ús de raó, els hem 
batejat i els hem donat la llavor de la fe. Ho hem fet 

juntament pares, padrins i Església.  
Creiem que els padrins no són uns substituts dels pares ens cas que aquests faltin, 
sinó que volem que puguin exercir la seva col·laboració amb ells des del primer 
moment.  
La fe per a poder rebre el baptisme no és pas una fe perfecta i madura, sinó un 
començament. És per això que tots plegats volem fer-la germinar i créixer fins que ho 
puguin fer per a ells mateixos (...) 
El Baptisme ens porta el goig de viure com a fills de Déu en tots els àmbits on es 
desenvolupa la nostra vida: la família, el treball, el lleure... i cal que fem el camí tots 
junts. 
És un repte.  
Felicitats! 
 
 
Capella del Socós : A partir del dia 1, Mes del Sagrat Cor a les 7 de la tarda.                                           
 
 
Col·lecta del dia de Corpus a favor de Càritas ..................................569,46€ 
                                                        Moltes gràcies! 

 
 
Per a pensar   
 

Segons les estadístiques hi ha 35 milions de lleis per fer complir els deu manaments 
que es resumeixen en dos:  

 “Estimar Déu sobre totes les coses i els altres com a tu mateix” 
 

                                                     (Calendari 2012 dels Germans de Sant Joan de Déu)  
 
 
 
 

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  


