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PREGÀRIA AL NEN JESÚS EL DIA DELS REIS  
 
Amic Jesús,  
Gràcies perquè essent tant gran 
et vas fer petit com nosaltres,  
perquè aprenguem a fer-nos grans en l’amor i la pau.  
Et demanem que els Reis portin  
a tots els nens i nenes del món  
menjar perquè no passin fam, 
que tots tinguin escola  
i uns pares que els estimin  
i puguin cuidar-los.   
 

 

 

Intencions de misses   

Diumenge 6 : 10h. Lluís Valencia i en acció de gràcies a la Beata Margarita Maria.  

12h. Comunitat parroquial  

Divendres 11 : Rosa Pujal i Ollich. Ramona Soldevila  

Dissabte 12 : En acció de gràcies Bisbe Torras i Bages     

Diumenge 6 : 10h. Comunitat parroquial. 12h. Coloma Vallmitjana i Benet   

 

 

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  

Reprenem la catequesi i la formació : 
Dilluns, dimecres a les 9 del vespre o dissabte a 2/4 d’11 Catequesi Familiar per als 
pares i mares.  
Dimarts continua la catequesi per als nens i nenes que fan la comunió aquest any, a ¼ 
de 6 de la tarda. 
Divendres a les 6 de la tarda per als joves que es preparen per a la Confirmació. 
 
 
Moviment parroquial any 2012: Enterraments 68:  33 dones i 35 homes 
Bateigs 32: 18 nenes i 14 nens  Casaments a la parròquia:  2 
 
 
Càritas Parroquial: RESULTAT DE LA CAMPANYA DE RECO LLIDA D’ALIMENTS   

Hem recollit 5.300 quilos d’aliments 
El resultat de la Campanya de recollida d’aliments que vam portar a terme fa uns dies 
ha estat del tot positiva, no només perquè hem recollit 5.300 quilos (1.300 més que 
l’any passat), sinó també pels 70 voluntaris que hi han participat, els 17 establiments 
comercials i les 14 entitats i escoles que han col·laborat amb nosaltres. Sense aquesta 
participació i compromís hagués estat impossible portar-la a terme i sense la vostra 
generositat tampoc haguéssim pogut obtenir aquests resultats: 
 
Llet 1405 litres Oli 698 litres 
Pasta 729 quilos Cacau 113 pots 
Arròs 626 quilos Torró 459 barres 
Galetes 400 paquets Neules 37 capses 
Farina 204 quilos Prod. nadalencs 106 
Sucre 232 quilos Llaunes de tres 241 pacs 
Llegums secs 456 quilos Llaunes unitat 508 
Llegums cuits 195 pots Llaun. tomàquet 77 
Sucs 286 litres Etc.  
 
També molts altres productes en menys quantitat. Igualment algunes persones ens 
han donat diners perquè compréssim el que feia més falta. 
Per tot plegat us en donem a tots les GRÀCIES més sinceres! 
 
 
Col·lectes .........................................................................................................510,16€  
Donatiu Càritas    .............................................................................................10,00€ 
                                                       Moltes gràcies!  
 
Parròquia de Sant Martí de Centelles : Avui Missa a les 11 del matí. 
 
Per a pensar   
 
El que caracteritza el jovent d’avui és l’exigència de coherència:  
“Si parles de Jesús, viu com Jesús, si parles de justícia, sigues just “  
 
J. Rojano, salesià, director de Misión Joven  

 
 

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  


