
 
Diumenge 21 de durant l’any / A                                                     Número 400 / 27 d’agost de 2017 

 

 
Doble motiu de 
celebració 

 
Aquest és el número 
400 de l’Espurna. I la 
seva publicació s’escau 
en la celebració de la 
Festa Major en honor de 
Sant Llop. Per tant és 
un doble motiu de 
celebració. Des d’aquell 
3 de gener de 2010 que 
sortida el primer número 
de l’Espurna han passat 

gairebé 8 anys. Doblàvem l’espai d’informació, d’una pàgina a dues, i volíem que fos altaveu 
de la vida de la Parròquia per a tothom qui desitgés conèixer-la. Posteriorment vam posar en 
funcionament el web de la Parròquia, tot amb la voluntat d’estar més a prop i millorar la 
informació que rebeu. Aquesta fita ens convida a seguir i aprofundir aquest camí. Ens en 
felicitem. Igual que ens felicitem per la Festa Major  que un any més celebrem en honor a 
Sant Llop. El repic de campanes dijous a la 1 del migdia ens convidarà a la Festa. Que la 
puguem celebrar amb joia.                                 
                                   BONA FESTA MAJOR!  
 

Intencions de misses 

Dissabte 26:  A la Residència  per Ramon Codina Sala. A la l’església parroquial per Família 

Espuña Font.  

Diumenge 20: 11 h. Esposos Ramon Codina i Antònia Vilar.    

Dilluns 28: Ramon Balmes i Agustina Aregall 

Dimarts 29: Josep M. Relats i Ruaix (5è Aniv.)     

Dimecres 30: Ànimes  

Divendres 1: A les 11 Josep M. Raich Lluch  

Dissabte 2:  8 vespre Difunts del poble. Jaume Vilà i Lurdes Vall.llovera   

Diumenge 3: 11 h. Ramona Soldevila. Antònia Calm.    

 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses: Aquesta setmana dilluns, dimarts dimecres i dissabte missa a les 8 del 
vespre. Dijous a les 8 del matí. Divendres Festa de Sant Llop i diumenge a les 11.  
Despatx parroquial: Dimarts de 6 a 2/4 de 8 del vespre.  



 
Vida de la parròquia 
 
Curs de Formació: El primer dimecres d’octubre comença el nou curs de formació d’adults. 

Serà com sempre el primer dimecres  hàbil de cada mes. Aquest any sobre el Pares de 
l’Església (Patrística) i anirà a càrrec del Dr. Joan Torra, rector de les Parròquies de Torelló.   
 
Dinar de Germanor: L’ arrossada aquest any serà el dissabte dia 2 de setembre a 2 /4 de 2 a 

la Sagrera. Cal portar plat i coberts. Fins dimarts podeu recollir el tiquet a la Parròquia, a Vins 
Parés, Antic Forn Riera  o a la Fleca Pujades, fins a final del mes d’agost. Preu 14€.   
 
Tómbola de Mans Unides: El dia 30 a les 7,30 de la tarda tindrà lloc la inauguració de 
la tómbola de la solidaritat. Us esperem a tots!! Aquest any ens trobareu a l‘antic local del 
Barclays, al Passeig. Que tots iniciem la festa major amb desig de pau i de solidaritat! 
 
Visita guiada al Campanar i a la Sala–Museu: En motiu de la Festa Major divendres 1, 
dissabte 2 i diumenge 3 de setembre de les 4 a les 7 de la tarda.  
 
Enterrament: El dia 24 Angeleta Casanovas Ferré de 86 anys d’edat.  

                                                                             Que descansi en la pau del Senyor !  
Col·lecta de la setmana passada  ................................................................................345,02€                         
Full i Espurna (dues setmanes) ..................................................................................  61,26€ 
 
Residència Sant Gabriel:  Dissabte vinent, últim de mes, missa a les 5 de la tarda.  
 

 

Parròquia de Sant Martí de Centelles 
 
Enterrament: El dia 24 Coloma Buvé i Soler de 83 anys d’edat.  

                                                          Que descansi en la pau del Senyor!   

 Per pensar  
  

 
La meva vida  ha estat molt feliç i voldria  que es pogués dir el mateix  de cada un de 
vosaltres. La vertadera manera d’obtenir la felicitat és fent feliços els altres. Mireu de deixar 
el món en unes condicions més bones  que les que hi havia quan hi vau entrar.  
  
Del Testament de Baden-Powell      

 
 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

