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E L S      P O N T S 
A molts indrets de la nostra terra podem 
gaudir de la bellesa dels ponts, tot i que  la 
seva funció  no és embellir el paisatge, sinó 
unir les dues ribes separades pel riu. 
Construir un pont requereix:  temps, esforç, 
enginy, creativitat, dedicació i molt treball. 
Com els ponts són els voluntaris de Càritas:  
uneixen la generositat d’unes persones 
amb la necessitat d’unes altres, i com en la 
construcció dels ponts es necessari 
dedicar-hi: temps, esforç, enginy, 
creativitat, dedicació i treball, sense 
aquesta inversió del voluntaritat no seria 
possible  unir la generositat i la necessitat. 
Quan això es fa realitat tota la societat  és 
més formosa, queda embellida pel bé que 
fan tantes persones bones. 
 

 

 

Intencions de misses   

Dissabte 24 : Família Ribé Portet 

Diumenge 25 : Comunitat Parroquial  

Dilluns 26 : Família Torán Aguilar 

Dimecres 28 : Maria Fuentes Jurado (10è aniv.) 

Dissabte 1 : Esposos Josep Soriano i Dolors Barrera 

Diumenge 2 : 10 h. Andreu Roig Vall. 12 h. Comunitat Parroquial 

 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses:  Dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte missa a les 8 del 

vespre. Dijous a les 8 del matí i diumenge a les 10 i a les 12 del migdia. 

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  

Catequesi Familiar : Aquesta setmana els pares i mares el dia escollit per cada grup. 
 
Missa Familiar : Avui a les 12 del migdia. El dissabte anterior al vespre missa 
preparada pel grups d’adolescents. 
 
Consell Pastoral Parroquial : Dimecres 28 a les 9 del vespre.  
 
Capella del Socós : Novena  a la  Immaculada  del divendres dia 30 al dia de la Festa.   
 
 
 
Enterraments : El dia 20 Jordi Pujol i Albanell de 81 anys. El dia 21  Joan Casals 
Vallribera de 69 anys d’edat.  
                                                                      Que descansin en la Pau del Senyor! 
 
 
Col·lecta Germanor ...........................................................................................375,75€ 
                                                                      Moltes gràcies!  
 
 
Campanya de Recollida d’aliments . Aquesta setmana comença. Càritas us n’informa 
en el full adjunt. Gràcies per endavant!  
 
 
Per a pensar   
 
 
Quan vaig tenir fam em donàreu menjar...   
 
Aquest mes estaria bé que penséssim en totes les persones que passen fam i 
que penséssim també com podríem ajudar-les. No tothom pot ajudar de la 
mateixa manera però tots podem aportar ‘el nostre granet de sorra’ .  
Potser nosaltres no podem arribar a imaginar que és passar fam ja que hem 
tingut la sort de que sempre hem pogut tenir un plat a taula i mai ens ha faltat 
de res. No ens podem arribar a imaginar què anem a dinar i no trobem res al 
plat, o  que anem a dormir pensant que només hem menjat les  quatre coses 
que els  nostres pares han pogut aconseguir gràcies a uns amics o veïns i 
demà? ....... no hi ha res a la nevera.......   
 
 
                              (del grup d’adolescents que prepara la missa anticipada) 

 
 
 
                        
  

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  


