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Intencions de misses  

Dissabte 13 : Esposos Giol Mas 

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

ànimes.  

Dimecres 17 : Carles i Montserrat i família 

Divendres 19 : Intenció particular  

Dissabte 20 : Francesc Reixach Cullell 

Diumenge 21 : 10h Comunitat Parroquial. 12h Maria Calm Preseguer.  
 

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 

 
 

PASQUA I PRIMAVERA 
Hola a tots. Aquest mes se’ns ha acudit parlar-vos del tema de la primavera. La primavera, 
com la Quaresma és un pas cap a la Pasqua, ella és un pas a l’estiu. En aquesta 
primavera ens agradaria que joves i grans ens poséssim una petita meta. Aquesta meta no 
ha de ser la típica que tothom es fa per cap d’any que tots diem “aquest any estudiaré 
més” o aquella de “faré tots els deures”, també hi ha la del típic comprador compulsiu que 
diu “aquest any compraré menys”. 
No, mirant aquests dies la natura podem apreciar que els arbres i les flors es van vestint a 
poc a poc de verdor i les flors sembla que cada dia tímidament ens vulguin ensenyar el 
color del seu vestit, fins que passats uns dies tot esclatarà amb colors vius. Volem que la 
meta que ens proposem aquesta primavera estigui dedicada a petites accions que siguin 
especials per la nostra vida del dia a dia. Una mica d'amabilitat, sempre acompanyada per 
un petit somriure, esforç i constància, que a tots ens manquen. I que cadascú  vagi posant 
les pedres blanques en el camí perquè també nosaltres puguem esclatar joiosos a la 
Pentecosta. Ens trobarem pel camí? 
Fins el mes que ve!        Grup Baobab 
 



Vida de la parròquia  

Missa Familiar : Serà el dia 28 a les 12. La prepararem dimarts dia 16 a les 9 del 
vespre.  

 
46è Pelegrinatge a Lurdes : de l’11 al 15 de maig de 2013. Inscripcions fins 17 d’abril. 
 
Reflexió pasqual : Dimecres vinent a les 9 del vespre als locals parroquials. 
Continuarem rellegint la Carta Pastoral de Quaresma que els bisbes bascos han 
adreçat a les seves comunitats. Porta per títol: “No ardía nuestro corazón...? i té com a 
fil conductor el relat d’Emmaús. La trobareu a internet.  
 
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. 
 
 
 

 
Presentació del Web de la Parròquia : 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: Dissabte i diumenge ...................................................302,99€ 
Donatiu ..............................................................................................70,00€ 
Càritas  per comprar llet ....................................................................10,00€ 
                                                      Moltes gràcies!  
 
Per a pensar   
 
 

El papa Francesc vol una Església catòlica molt propera als fidels, especialment als 
que viuen en situacions difícils, i sacerdots compromesos que no es limitin a ser 
simples gestors o intermediaris. “Això és el que us demano: sigueu pastors amb olor 
d’ovella, pastors al mig del propi ramat i pescadors d’homes”.  
Va dir-ho el Dijous Sant en la missa crismal, primera cerimònia del tridu pasqual, 
davant cardenals, bisbes i prop de 1.600 sacerdots.   
 

 
 

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  


