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Déu està sempre amb 
Tu.  
Escolta’l. 
No et facis el sord,  
creu i pensa en Ell. 
Busca’l . Troba’l   

 
 
 
Intencions de misses   

Dissabte 6 : Assumpció Salomó 

Diumenge 7 : 10h Mercè Carreras. 12h  Josep Baulenas (5è Aniv.)  

Dilluns 8 : Irene Aguilar i família 

Dijous 11 : Família Vallduriola Mata  

Divendres 12 : Rosa Pujal Ollich 

Dissabte 13 : Esposos Giol Mas 

Diumenge 14 : 10h Pilar Soldevila i Josep Casals. 12h En acció de gràcies a les 

ànimes.  

 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses:  Diumenge a les 10 i 12h. Dijous a les 8h. Els altres dies a les 20h. 

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 : Dissabte Trobada Arxiprestal dels grups de catequesi al Col·legi El Roser 
de Sant Julià de Vilatorta. Sortirem a les 10 de la Plaça dels Àngels i tornarem havent 
dinat.   

 
 

46è Pelegrinatge a Lurdes : de l’11 al 15 de maig de 2013. Inscripcions fins 17 d’abril. 
 

 
Campanya Necessitem llet de Càritas 
UN GEST DE SOLIDARITAT 
A l’escola Sagrats Cors, el passat dia 8 de març es va celebrar la 
festa de Sor Maria Rafaela. Aquest any degut a tantes necessitats 
derivades de la crisi econòmica, es va decidir que els diners de 
l’esmorzar amb què l’escola sol obsequiar aquest dia als alumnes 
es destinessin a Càritas per comprar llet.  
Tothom  va  rebre amb goig  aquest gest de compartir amb els 
nens de Centelles un mica del que tots tenim.  
Moltes gràcies també! 
 

 
Capella del Socós : Els dies 7, 17 i 27 de cada mes a les 7 de la tarda rés del Rosari 
pregant per les vocacions i l’Any de la Fe. 
 
 
Enterrament : El dia 5 Eloisa Cámara Jara de 90 anys d’edat.  
                                                               Que descansi en la Pau del Senyor!  
 

 
Web de la Parròquia : L’estem acabant d’enllestir. La presentació tindrà lloc el 
dissabte  20 d’abril a les 6 de la tarda a la Sala Parroquial Mn. Josep Esteve. Us hi 
convidem. Esperem que sigui un bon instrument de comunicació i difusió de la vida 
parroquial i que faci un bon servei a tothom.  
  
 
Col·lectes : Dijous Sant  PER A Càritas . .........................................................379,26€ 
Dissabte i diumenge ........................................................................................  447,40€ 
                                                      Moltes gràcies!  
 
Per a pensar   
 
Els que heu participat en les celebracions de la Quaresma, Setmana Sant i Pasqua a 
la nostra Parròquia, feu-nos arribar la valoració que en feu. El vostre parer, com les 
heu viscut i els retocs que hi faríeu per tal de poder-les millorar. Moltes gràcies.   

 
 

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  


