
 
Diumenge XVII durant l’any / C                                                       Número 500 / 28 de juliol de 2019 

 

 

 
 

Gràcies i Per molts anys!   
 

En començar l’any 2010, exactament el diumenge dia 3 de gener publicàvem la primera ESPURNA. 
Avui  teniu a les mans o a la pantalla de l’ordinador o del mòbil el número 500. Nou anys i mig de 
comunicació, de relació de la Parròquia amb la feligresia a través d’aquest mitjà de contacte. Nou anys i 
mig de vida dels grups parroquials, de reflexió escrita, d’anunci d’activitats. 
A través de l’ESPURNA podem resseguir la vida parroquial d’aquest anys. Podem constatar en què hem 
millorat, quins passos hem donat i què podem fer encara. Segurament que ens queda molt per fer en la 
participació, en llegir-la no només per informar-nos del que es fa o s’ha fet, a la Parròquia, sinó  com 
una element amb el que ens identifiquem i sentim una mica nostre perquè hi batega la pròpia vida. Un 
repte que podem tenir present d’ara endavant.  
Gràcies per llegir-nos  i més gràcies a tots els que ens ajudeu i ens heu ajudat a fer-la i a posar-la a 
l’abast de tots els lectors puntualment cada setmana. I, per molts anys!.  

  



Tinguem en compte...  

Horari de misses: Dilluns,dimarts, dimecres i divendres a les 8 del vespre. Dissabte missa 

anticipada a les 8 del vespre . Diumenge missa a les 11 del matí. 

Despatx parroquial: Dimarts de les 6 a 2/4 de 8 de la tarda.  

Càritas parroquial: Centre de Distribució d’Aliments dijous de 5 a 7 de la tarda. 

 

Intencions de misses 

 

Dissabte 27. A la Residència: Esposos Joaquim Preseguer i Maria Muntada.  A les 8 del 

vespre Comunitat Parroquial  

Diumenge 28: Esposos M. Lurdes Roca  i Joan Vall·llovera  

Dimarts 30: Antònia Molist (12è Aniv.)  

Dissabte 3: Difunts Família Sallent Costa 

Diumenge 4: Margarida Pujalt Gómez. En acció de gràcies.  

 

Vida de la parròquia 

 
 
Sortida d’Estiu: Serà el divendres dia 
16 d’agost. Aquest any  visitarem els 
Monestirs de Sant Joan de les 
Abadesses i de Ripoll. Sortirem a les 9 
del matí. Preu de la sortida, visites i 
dinar 38€. Places limitades 
 
 
Dinar de Germanor 2019: L’arrossada 

serà el dissabte dia 7 de setembre. 
Guardeu-vos aquesta data.  
 
 

 
De segona mà... per llegir a l’estiu: Al capdavall de l’església hi trobareu llibres de segona 

mà.  Si us ve de gust agafar-ne algun, us el podeu emportar.  
 
Col·lectes : ................................................................................................................. 308,51 €   
Full i Espurna:  .....................................................................................................        54,25 € 
Donatiu: .....................................................................................................................   300,00€  
                                         Moltes gràcies! 

 Per a pensar  
 
Mirar aquest món, la seva bellesa, el seu sofriment, les seves alegries i les seves 
esperances, és fer-me  atent a Déu, creador i salvador, és interessar-me en allò  que 
interessa a Déu. (M.D.)  

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

