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LA  COMUNICACIÓ  
Com podem estar més al corrent del que es fa a 
la Parròquia? Com podem seguir la vida de la 
Parròquia? 
Aquesta és la pregunta que molts de vosaltres 
us feu quan ha tingut lloc un acte o s’ha fet una 
activitat i no us n’heu assabentat. Aquesta és 

també la preocupació que té el Consell Pastoral de la Parròquia quan programa 
activitats o vol fer arribar a tota la gent interessada el que es fa a la parròquia.  
Sens dubte que el millor canal és l’Espurna que acompanya cada setmana al Full 
Diocesà. Però si aquell diumenge no veniu a missa a la Parròquia o no agafeu el full ja 
no us n’assabenteu. Alguns actes més rellevants, també els posem a l’Agenda del 
Portal, però així i tot, a molts no us arriba. D’ací a poc temps, esperem, la Parròquia 
disposarà d’una pàgina Web que està elaborant, però també caldrà obrir l’ordinador i 
accedir-hi... Per tant, ja es veu que estar informat sempre demana un esforç personal i 
tenir ganes d’estar al corrent i potser és aquesta la dificultat. Per part de la Parròquia  
continuarem mirant que tota la informació estigui al vostre abast, però cal que cadascú 
hi posi el que pugui de la seva part. De moment el canal més segur és aquest que 
teniu a les mans: l’Espurna. Aprofiteu-lo, doncs.  
 

Intencions de misses   

Dissabte 26 : Família Casaldàliga Pujol 

Diumenge 27 : 10h. Comunitat Parroquial. 12h. Família Jarque i M. Àngels Vila 

Dilluns 28 : Ànimes 

Dimarts 29 : Ànimes 

Dissabte 2 : Família Ribé Portet 

Diumenge 3 : 10h  En acció de gràcies  a la Mare de Déu de l’Ajuda. 12h. Comunitat 

Parroquial.    

 

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  

  
Missa Familiar :   Avui a les 12 del migdia  
 
Consell d’Economia i Patrimoni : Dimecres a 2/4 de 7 de la tarda.  
 
Formació d’adults : Dijous a les 9 del vespre.  

 
Recollida del Pessebre al Castell de 
Sant Martí de Centelles . Dissabte, dia 
de la Candelera, sortirem a les 10 del 
matí del capdamunt del C. Rodolf 
Batlle i anirem a peu fins al Castell. 
Tornarem a dinar.  

Tots els que vulgueu ens aplegarem al lloc de sortida. 
 
 
Enterraments : El dia 21 Miquel Xuriach i Ausiró de 86 anys. Josep Sarrate i Aregall de 
85 anys d’edat. El dia 24 Maria Parareda i Castro de 90 anys. 
                                               Que descansin en la Pau del Senyor! 
 
 
Àmbit solidari. Càritas : Si disposeu d’una nevera i podeu oferir-la, us ho agrairem.  
 
 
Col·lectes .........................................................................................................260,91€  
                                                       Moltes gràcies!  
 
 
Per a pensar   

No volem ser una generació perduda  

Des d’aquí volem fer una crida a l’esperança i a l’alegria (que hauria de ser tan pròpia 
dels cristians). Ens sentim  cridats a caminar  vers nous horitzons que:  

- Recuperin  la fraternitat i treballin per allò comú, el que és de tots.  

- Lluitin  contra el binomi individualisme / indiferència  

- Blindin espais que tinguin cura  de la persona en la seva integritat.  

Fem nostres les paraules d’un bonic poema de Pere Casaldàliga:  

“És  tard però és la nostra hora. És tard però és tot el temps que tenim per a construir 
el futur.”                                                  Papers. C i J desembre 2012         

 
 

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  


