
Diumenge XXVI de durant l’any
 
Tres-centes Espurnes 
Amb l’exemplar que teniu a les mans 
comunicació que serveix d’enllaç entre els centellencs i l
altaveu per compartir idees, propostes i precs que poden arribar als altres, una eina de 
relació que tenim a l’abast i que en format paper o mitjançant els aparells electrònics 
podeu descarregar-vos i veure’n el contingut. Però per tot això cal que l’agafe
baixeu, que dediqueu un moment a apropar
perquè la informació i el missatge arribi
ha fet en l’ampliació del Full Parroquial, 
de la Flama Parroquial. Darrera hi ha unes persones que voluntàriament hi dediquen 
un temps i uns tècnics que cobren per fer la seva feina i assegurar el bon 
funcionament i l’ús correcte del web. Ja endevineu que això té uns costos que s’han d
pagar i per això us demanem col·laboració, però sobretot que us n’aprofiteu perquè 
aquesta feina i aquesta despesa no siguin inútils. Felicitats pel 300 i moltes gràcies. 
 
 
 
 
Intencions de misses 

Dissabte 26 :  17h Intenció particular. 20 h Família Ribé Portet     

Diumenge 27 : 10h Difunts Família Calm. 12h Tecla Castells i Remei Castells. Joan 

Ribé Nuri (1r Aniv.)   

Dilluns 28: Montserrat Tuneu i pares

Dimarts 29 : Miquel Balmes i 

Dimecres 30 : Baltasar Giol

Dissabte 3 : Assumpció Salomó

Diumenge 4 : Esposos Dolors Puigdollers i Joan Ruvireta 

 

Tinguem en compte...

Horari de Misses : Aquesta setmana d

les 8 del vespre, dijous a les 8 del matí

Despatx parroquial : Dimarts 

Càritas parroquial: Dijous de 5 a 8 tarda
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Amb l’exemplar que teniu a les mans l’ESPURNA arriba al número 
comunicació que serveix d’enllaç entre els centellencs i la Parròquia i que vol ser un 

aveu per compartir idees, propostes i precs que poden arribar als altres, una eina de 
relació que tenim a l’abast i que en format paper o mitjançant els aparells electrònics 

vos i veure’n el contingut. Però per tot això cal que l’agafe
baixeu, que dediqueu un moment a apropar-vos al que diu. La Parròquia 

a informació i el missatge arribin al màxim de persones, d’aquí la inversió que 
ha fet en l’ampliació del Full Parroquial, la implantació de la Pàgina Web i l
de la Flama Parroquial. Darrera hi ha unes persones que voluntàriament hi dediquen 
un temps i uns tècnics que cobren per fer la seva feina i assegurar el bon 
funcionament i l’ús correcte del web. Ja endevineu que això té uns costos que s’han d
pagar i per això us demanem col·laboració, però sobretot que us n’aprofiteu perquè 
aquesta feina i aquesta despesa no siguin inútils. Felicitats pel 300 i moltes gràcies. 

Intencions de misses  

:  17h Intenció particular. 20 h Família Ribé Portet      

10h Difunts Família Calm. 12h Tecla Castells i Remei Castells. Joan 

Montserrat Tuneu i pares, Mn. Jaume Tuneu      

Miquel Balmes i Aregall. Miquel Yespes Solà i Miquel Solà Soler

Baltasar Giol        
Assumpció Salomó      

Esposos Dolors Puigdollers i Joan Ruvireta  

inguem en compte...  

Aquesta setmana dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte a 

les 8 del vespre, dijous a les 8 del matí. Diumenge missa a les 10 i a les 1

Dimarts de 6 a 2/4 de 8 de la tarda.  

Dijous de 5 a 8 tarda  
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 300. Un full de 
a Parròquia i que vol ser un 

aveu per compartir idees, propostes i precs que poden arribar als altres, una eina de 
relació que tenim a l’abast i que en format paper o mitjançant els aparells electrònics 

vos i veure’n el contingut. Però per tot això cal que l’agafeu o us la 
vos al que diu. La Parròquia s’esforça 

al màxim de persones, d’aquí la inversió que 
la implantació de la Pàgina Web i la publicació 

de la Flama Parroquial. Darrera hi ha unes persones que voluntàriament hi dediquen 
un temps i uns tècnics que cobren per fer la seva feina i assegurar el bon 
funcionament i l’ús correcte del web. Ja endevineu que això té uns costos que s’han de 
pagar i per això us demanem col·laboració, però sobretot que us n’aprofiteu perquè 
aquesta feina i aquesta despesa no siguin inútils. Felicitats pel 300 i moltes gràcies.  

10h Difunts Família Calm. 12h Tecla Castells i Remei Castells. Joan 

Aregall. Miquel Yespes Solà i Miquel Solà Soler  

, divendres i dissabte a 

0 i a les 12. 



Vida de la parròquia  

Confirmació : Reprenem la catequesi per a preparar la Confirmació. Reunió dimecres 
a ¼ de 7 de la tarda.  
 
Catequesi de Comunió : Dijous 1 d’octubre a les 9 del vespre reunió amb els pares 
dels nens i nenes que aquest curs faran la Comunió.    
 
Reunió dels animadors de cants a la celebració : Dimecres a les 9 del vespre a la 
rectoria.  
 
Missa Familiar i Inici del curs de Catequesi : Diumenge vinent 4 d’octubre a les 12 
del migdia.   
 
Curs de Formació sobre el Nou Testament II   
Començarà el dimecres dia 7 d’octubre i serà cada primer dimecres de mes al vespre.  
 
Capella del Socós : Durant el mes d’octubre rosari cada dia a les 7 de la tarda. 
 
Enterrament : El dia 26 Teresa Canas València  de 94 anys d’edat  
                                                                    Que descansi en la Pau del Senyor!  
 
Col·lecta dissabte i diumenge ..........................................................................259,82€ 
Full i Espurna .......................................................................................................52,98€ 
        Moltes gràcies .  
 
 
Parròquia de Sant Martí de Centelles  
 
Església de Sant Miquel Sesperxes : Diumenge vinent dia 4, missa a les 11, en motiu 
de la festa patronal de Sant Miquel que és el 29 de setembre.  
  
 
Per a  pensar  
 
NOTA de la Secretaria de la Conferència Episcopal T arraconense  
 
Els Bisbes de Catalunya es ratifiquen que no correspon a l’Església proposar una 
opció concreta, però sí que defensen la legitimitat moral de totes les opcions 
polítiques que es basin en el respecte de la dignitat de les persones i dels pobles, i 
que recerquin amb constància la pau, la solidaritat i la justícia. 
 
L'episcopat català mai ha volgut fer una valoració moral de l'independentisme o de 
les diferents opcions polítiques sobre la relació amb Espanya que concorren en les 
eleccions. En la nota de la setmana passada van expressar "el nostre respecte per 
la legítima diversitat d’opcions que se sotmetran a votació" i van repetir alguns 
criteris generals de convivència i de respecte als drets de les persones que ha de 
tenir present qualsevol opció. 
 

 
 

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


