
Diumenge de Pasqua  / B                                        
 

Jesús va al nostre costat, i no ens deixarà mai.
Jesús, tot i morir, s'ha quedat amb nosaltres per sempre, aquest és un motiu de joia 
que omple els cors d'esperan
Jesús, gràcies per tot el que has fet per nosaltres. Et volem seguir fidelment, amb fe, 
alegria i bon humor. Som la teva colla d'amics i et sentim sempre molt a prop nostre.
BONA I COMPROMESA PASQUA PER TOTHOM!!!
                                                                                   
 

Intencions de misses 

Dissabte 4 : Pilar Fraxanet 

Diumenge 5 : 10h Josep M. Relats Ruaix. 12h Carmen Robles Leonés  (1r Aniv.)

Dilluns 6 a  les 9 del matí : A la Mare de Déu

Dimarts 7 : Dolors 

Dissabte 11 : Assumpció Salomó. Esposos Giol Mas 

Diumenge 12 : 10h Família Preseguer Arisa.

 

Tinguem en compte...

Horari de Misses : Aquesta setmana 

divendres i dissabte a les 8 del vespre. 

les 12 

Despatx parroquial : Dimarts de 4 a 2/4 de 6 tarda

Càritas Parroquial : Dijous de 5 a 8 de la tarda

                                                      Número 275 / 5 d’abril 

 BONA PASQUA! 
 

JOIA AL COR! JESUCRIST HA 
RESUSCITAT!! 
Avui hem fet foc nou en els nostres cors.
La Pasqua és una gran oportunitat per renovar 
la vida, per renovar la joia, per renovar la 
felicitat, per renovar els nostres compromisos. 
Un any més a la llum de la Pasqua, anirem 
fent camí amb els nostres encerts i les nostres 
mancances, avançant cap en
fent algunes passes enrere en algunes 
ocasions, però sempre amb la certesa que 

Jesús va al nostre costat, i no ens deixarà mai. 
Jesús, tot i morir, s'ha quedat amb nosaltres per sempre, aquest és un motiu de joia 
que omple els cors d'esperança i de força. 
Jesús, gràcies per tot el que has fet per nosaltres. Et volem seguir fidelment, amb fe, 
alegria i bon humor. Som la teva colla d'amics i et sentim sempre molt a prop nostre.
BONA I COMPROMESA PASQUA PER TOTHOM!!! 

                                                       Manifest Pasqual . Grup Baobab

Intencions de misses  

 

: 10h Josep M. Relats Ruaix. 12h Carmen Robles Leonés  (1r Aniv.)

: A la Mare de Déu de l’Ajuda 

Assumpció Salomó. Esposos Giol Mas  

Família Preseguer Arisa. 12h Joan Barnils Font 

inguem en compte...  

Aquesta setmana dilluns a les 9 del matí. Dimarts, 

a les 8 del vespre. Dijous a les 8 del matí. Diumenge

: Dimarts de 4 a 2/4 de 6 tarda. 

Dijous de 5 a 8 de la tarda  

 
5 d’abril de 2015 

JOIA AL COR! JESUCRIST HA 

Avui hem fet foc nou en els nostres cors. 
La Pasqua és una gran oportunitat per renovar 
la vida, per renovar la joia, per renovar la 
felicitat, per renovar els nostres compromisos.  
Un any més a la llum de la Pasqua, anirem 
fent camí amb els nostres encerts i les nostres 
mancances, avançant cap endavant, potser 
fent algunes passes enrere en algunes 
ocasions, però sempre amb la certesa que 

Jesús, tot i morir, s'ha quedat amb nosaltres per sempre, aquest és un motiu de joia 

Jesús, gràcies per tot el que has fet per nosaltres. Et volem seguir fidelment, amb fe, 
alegria i bon humor. Som la teva colla d'amics i et sentim sempre molt a prop nostre. 

Manifest Pasqual . Grup Baobab 

: 10h Josep M. Relats Ruaix. 12h Carmen Robles Leonés  (1r Aniv.) 

imarts, dimecres, 

menge a les 10 i a 



Vida de la parròquia  

 
Catequesi Familiar : Dissabte a les 10 del matí.  
 
Enterraments : El dia 2 Joaquima Castarlenas Baldovinos de 90 anys d’edat. El dia 3 
Francisco Martínez García de 78 anys. Manuel Núñez Brenes de 75 anys.  
      Que reposin en la Pau del Senyor!  
 

Mans Unides, essent conseqüent amb els propòsits que va 
anunciar en la xerrada de la Campanya de la Fam, el 
proper dissabte 4 d'abril a les 6 de la tarda a la Capella de 
Jesús inaugura una exposició que porta per nom EL MÓN 
EN FEMENÍ. Es podrà visitar fins el diumenge 12. Podeu 
consultar els horaris al cartell que hi ha al cancell de 

l’església. El mateix diumenge 12 a les 6 de la tarda, la Rosa Cendón de Cor Blau Cat 
farà una xerrada:  DONES I DRETS HUMANS: COMPATIBLES? Si veniu a la xerrada 
i porteu els vostres fills o néts, simultàniament podran gaudir d’una activitat pensada 
per a ells. 
 
Concert :  Diumenge  vinent a les 6 de la tarda a l’església parroquial. Eternal Light A 
Requiem de H. Goodall, a càrrec de Cor Cantus Firmus - SC La Violeta, Cor Ciutat de 
Mallorca i Jove Orquestra Illes Balears. 
 
Col·lecta dissabte i diumenge ...........................................................................362,25€ 
Full i Espurna .......................................................................................................55,37€  
              Moltes gràcies 
 
 
Parròquia de Sant Martí de Centelles  
 
Dia de Pasqua : Avui a les 11 missa. Encendrem el ciri que els membres del Consell 
Pastoral han recollit a la Vetlla Pasqual de Centelles.  A la sortida rifa de mones, fuets i 
pernils. 
 
Dilluns de Pasqua : A Sant Miquel Sesperxes missa a les 11. A la sortida rifa de 
mones, fuets i pernils.  
 
 
Per a pensar  
 

El gest més bell 
 

No t’entristeixis mai pensant que anys enrere, 
quan eres jove, tenies més memòria, més energies i treballaves més. 

Tot això és cert.  
Però més cert és encara que cada dia que passa pots repetir:  

“Encara he de fer el gest i l’acció més bella de la meva vida, seguir estimant”. 
Perquè si sempre has estat treballador, senzill, acollidor,  

si sempre has estimat,  
cada nova acció teva té el gruix de la bondat de la teva vida. 

 
 

Podeu trobar-nos a www.parroquiadecentelles.cat  
I també amb el domini .com  


