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Que aquest ciri 

cremi sense parar. 

Que la seva llum ens evoqui Jesucrist, 

el vostre Fill ressuscitat, 

que és aquell estel que mai no es pon 

 

BONA PASQUA ! 
 

 

 

 

Intencions de misses  

Dissabte 19 :  Comunitat Parroquial 

Diumenge  20: 10h Josep M. Relats i Ruaix. 12h Maria Calm 

Divendres 25 : Difunts família Vilatimó Rufas 

Dissabte 26 : Mn. Ramon Mata  Albanell (1r Aniv.) Lurdes Ricart (28è Aniv.)  

Diumenge 27 : 10h Família Relats Ruaix. 12h Montserrat Tuneu 

 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses: Aquesta setmana dilluns a les 9 matí, dimarts, dimecres, divendres 

i dissabte a les 8 vespre. Dijous a les 8 del matí. Diumenge de Pasqua a les 10 i a les 

12.  

Horari de despatx: Dimarts de les 4 a 2/4 de 6 de la tarda. 

Càritas: Dijous de  5 a 8  de la tarda. 



Vida de la parròquia 

ASSEMBLEA  PARROQUIAL 

SANTA COLOMA DE CENTELLES 

2013-2014  
 

El Consell Pastoral  

et convida al ple de l’ASSEMBLEA PARROQUIAL  

que tindrà lloc el diumenge dia 27 d’abril   

a les 5 de la tarda a l’església .  

Et vam demanar que ens ajudessis en el treball previ,  

ara et convidem especialment al ple de l’Assemblea parroquial. 

 

Parròquia de Santa Coloma. Centelles, abril de 2014     

 
Catecumenat : Aquest dissabte a la Vetlla Pasqual en Sergi Forner  i Resina ha rebut 
els sagraments del Baptisme, la Confirmació i l’Eucaristia, els sagraments de la 
iniciació cristiana, un cop acabat el seu camí catecumenal.  
                                                            Benvingut a la comunitat parroquial!  
 
Full Diocesà : Estrena disseny i format. Si us va bé, us demanem una major aportació 
econòmica: 0,70€ .Ens ajudarà també en les despeses de l’Espurna i el Web. Gràcies.   
 
Catequesi : Dimarts, acabades les festes, reprenem la Catequesi a ¼ de 6 de la tarda. 
Trobada de catequistes de l’Arxiprestat : Dissabte dia 26 a la tarda a Sant Fruitós de 
Balenyà.   
 
Col·lectes : Dissabte i diumenge passat .............................................................511,48€   
Donatiu : ...........................................................................................................    70,00€  
 
 
PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ DE CENTELLES  
 
Dia de Pasqua: Avui diumenge missa a Sant Martí a les 11. A la sortida Rifa de 
mones, rifa de mones, pernils i fuets.    
Dilluns de Pasqua : Demà 21 d’abril, a les 11 missa a Sant Miquel Sesperxes. A la 
sortida, rifa de mones, pernils i fuets.    
 
 
Per a pensar  
 
Agraïm la col·laboració dels grups i famílies que h eu participat en el Via Crucis 
del Divendres Sant. La vostra aportació ha estat mo lt valuosa.   
Tots els qui pugueu, feu-nos arribar la vostra valoració de les celebracions de 
Quaresma, Setmana Santa i Pasqua d’aquest any . La vostra resposta ens ajudarà a 
millorar les celebracions.  
Moltes gràcies.  
 

 
Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat . També amb el domini .com 

(www.parroquiadecentelles.com)  


