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EL BAPTISTERI  
Avui s’escau de parlar-ne, per doble motiu: perquè és la festa 
del Baptisme del Senyor i perquè aquesta setmana hem 
començat les obres per dignificar aquest espai de l’església que 
teníem una mica arraconat. I el Baptisteri és significatiu en 
l’edifici de l’església. Ara no explicarem el per què de la seva 
importància però si que volem dir-vos que en motiu del Pla 
Diocesà de Pastoral vam començar a pensar que seria bo fer 
del Baptisteri un espai digne i acollidor. L’any de la fe referma 
aquesta convicció. D’aquí que hem començat  a treballar-hi, de 
moment mirant si trobem algun rastre d’antigues 
ornamentacions a les parets abans de fer-ne una de nova. 
Després mirarem que la il·luminació i l’ornamentació ajudin a 
donar a aquest espai el relleu que es mereix.  

 

 

Intencions de misses   

Diumenge 13 : 10h. Comunitat parroquial. 12h. Coloma Vallmitjana i Benet   

Dimarts 15 : Maria Rodríguez Martínez (1r Aniv.)  

Dissabte 19 : Assumpció Salomó    

Diumenge 20 : 10h. Comunitat parroquial. 12h. Maria Calm Preseguer   

 

 

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  

 
Festa de Sant Antoni: Dijous dia 17 a les 5 de la 
tarda Rosari a la capella de Sant Antoni. 
 
Dissabte vinent missa a la Capella de Sant 
Antoni a les 9 del matí. A les 12 Benedicció a la 
plaça. A les 5 de la tarda Rosari a la Capella. 
També el diumenge dia 20 Rosari a les 5 de la 
tarda.   
 
 

 
 
Consell de Pastoral . Reunió diumenge vinent a les 4 de la tarda.   
 
Càritas Parroquial . La setmana passada donàvem comptes de la campanya de 
recollida d’aliments. Avui toca donar les gràcies a les diverses empreses del poble que 
ens han ajudat en la Campanya de Nadal i Reis amb un total de 2.200,00 €. També a 
dues famílies que han pagat 350,00€ per comprar una nevera que ens servirà per 
guardar aliments frescos. A tots moltes gràcies.   
 
 
Col·lectes .........................................................................................................314,45€  
 
Donatiu Càritas    .............................................................................................10,00€ 
 
Donatiu Parròquia ........................................................................................... 70,00€ 
                                                        

 Moltes gràcies!  
 
 
 
Per a pensar   
 

Qui té Esperit s'obre superant tot tancament. 

S'obre a si mateix en la llibertat personal, superant la por. 

S'obre a Déu en la transcendència i en la gratuïtat, 

superant l’immanentisme efímer. 

S'obre als altres en solidaritat, 

superant l'egoisme. 

  

Pere Casaldàliga 

 
 
 

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  


