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Joan Baptista ens recorda la missió profètica que el 
Senyor ens ha confiat. 
Ajuda’ns, Senyor,  a donar un missatge d’esperança ja 
que ens costa de viure d’acord amb l’evangeli. 
 
Avui que a molts pobles i ciutats encenen fogueres i 
celebren revetlles fes que en cada foguera sapiguem 
cremar allò que ens priva  de viure amb alegria i 
confiança.    
.  
 
 
  
 

 

Intencions de misses   

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

Lurdes Roca  

Dilluns 25 : Família Torán Aguilar 

Dimarts 26 : Joan Palou i CasellasEsposos Giol Mas 

Dimecres 27 : Joan Tresserras Salabert 

Dijous 28 : Francisco Mataró 

Divendres 29 : Pere Espuña 

Dissabte 30 : Família Ribé Portet 

Diumenge 1 : A les 10 Família Dorca LLavina. A les 12 Pere Mir Molas   

 

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  

Consell Pastoral : Dilluns a les 9 del vespre 
 
Catequesi d’adults – Formació pares : Dimecres dia 27 a les 9 del vespre trobada 
mensual. És oberta a tothom qui vulgui participar-hi.    
  
Sopar de Final de curs  amb els catequistes : Divendres vinent després de la Missa 
del vespre. 
  
Mans Unides    
El grup Jovenívol de Mans Unides se’n va Colònies del dia 1 al 8 de Juliol. 
A l’Espurna propera ampliaran aquesta informació.  
 
 
Aplec a Sant Pere de Bertí 

 
Diumenge vinent, 1 de juliol, a les 6 de la tarda Missa i 
Aplec a Sant Pere de Bertí. Com cada any, a la sortida 
s’oferirà un refrigeri ofert per l’Ajuntament de Sant Quirze 
Safaja. 
 
 
 
 

 
 
Enterrament : El dia 21 Teresa Dosrius i Comas de 80 anys d’edat. 
                                                            Que descansi en la Pau del Senyor! 
 
 
Capella del Socós : Continua aquesta setmana el Mes del Sagrat Cor a les 7 de la 
tarda.                                           
 
Col·lectes del dissabte i diumenge passats ...............................................277,22€ 
 

                                                        Moltes gràcies! 

 
 
 
Per a pensar   
 
El teu vent no trenca cap branca. 
Dóna coratge al cor i t’empeny a caminar ruta enllà vers una terra de sorpresa.   

                                                                                          
                                                                                       T. Collell 

 
 

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  


