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La Quaresma de l’Any de la Fe   
Amb la celebració del Dimecres de Cendra hem entrat un 
any més a la Quaresma, el temps per a preparar-nos a la 
Pasqua.   
Aquesta, en ple Any de la Fe, és un moment excepcional 
per a reviure la nostre fe, per a repensar què diem en el 
Crec en un Déu i  per adequar la nostra vida a l’estil de 
Jesús, gràcies a la força de l’Esperit que rebem en el 
Baptisme .  

Ha de ser un moment també per fer nostres les actituds que la Quaresma intensifica: 
de cara als altres, l’almoina; de cara a Déu, la pregària, i de cara a nosaltres mateixos 
el dejuni de tot allò que destorba el nostre creixement cristià.  
Amb les Vespres cada divendres, dia quaresmal per excel·lència, al començament de 
la missa, volem fer nostra la pregària de lloança a Déu demanant-li que beneeixi el 
nostre esforç quaresmal. I fixant-nos en alguna frase de les lectures de cada dia volem 
tenir present què ens demana Déu  a cadascú de nosaltres. També volem enriquir la 
nostra litúrgia amb l’aclamació tercera que el missal ens proposa per a després de la 
consagració a la missa i que posa de relleu el Misteri Pasqual de Jesús.  
 

Intencions de misses   

Dissabte 16 : Família Torán Aguilar 

Diumenge 17 : 10h. Comunitat Parroquial. 12h. Maria Puig Pujalt (11è Aniv.) 

Dilluns 18 : Família de Can Buenos 

Dissabte 23 : Ànimes 

Diumenge 24 : 10h. Comunitat Parroquial. 12h. Maria Calm Presseguer (19è Aniv.) 

 

 

Tinguem en compte... 

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

  
Divendres de Quaresma : Pregària de Vespres al començament de la missa de les 8 
del vespre.  
 
Catequesi Familiar : Aquests dilluns i dimarts, segons el grup, els nens i nenes a 1/4 
de 6 de la tarda.  
 
Càritas : Jornada de Formació Arxiprestal  Com Ajudem a “créixer”?  Demà dilluns a 
les 9 del vespre als locals parroquials d’Aiguafreda.  
 
Confirmació : Catequesi de preparació  divendres a les 6 de la tarda. 
 
Consell Pastoral : Dimecres a les 9 del vespre.   
 
Col·lectes Mans Unides ...................................................................................403,94€  
                                                      Moltes gràcies!  
 
Comptes de la Parròquia  2012  
 
DESPESES INGRESSOS   

Activitats pastorals  i culte  3.250,91 Activitat pastoral i celebracions 5.829,80 

Fulls i publicacions   2.996,64 Full  2.450,03 

Material d’oficina 674,14 Catequesi 1.180,00 

Reparacions i conservació 5.789,18 Lampadari i caixeta 1.584,99 

Gasoil calefacció 4.103,67 Col·lectes 18.036,12 

Llum, aigua, telèfon 1.913,67 Donatius 2.939.78 

Altres 1.899,10 Lloguers 5.686,50 

Fons comú diocesà. 6.742,25 Altres  9.917,71 
Total despeses 27.369.56  Total ingressos 47.624,93  

 Saldo  20.255,37 
COL·LECTES 
ENTREGADES A:   
Mans Unides  479,65 

Domund  475,55 

Germanor  375,75 
 Càritas Diocesana  463,04 

 
Moltes gràcies a tothom .  
 
 
Per a pensar   

La fe no és simplement una qüestió religiosa que seria independent o marginal en 
relació a allò que forma la nostra vida, sinó que fa viure d’una altra manera                                                                                              

Ser cristià avui . Bisbes de Bèlgica, setembre 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  


