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 L’Espurna i el Full Diocesà només per subscripció  
Avui és el darrer dia que trobareu el Full Diocesà i l’Espurna al cancell de l’església. A 
partir de diumenge vinent només els rebreu els qui els heu demanat. Amb cadascun 
dels subscriptors  acordarem la manera de fer-los-el arribar, un o / i l’altre. 
Ens ha empès a fer aquest canvi la inseguretat de poder repartir tots els exemplars 
disponibles cada setmana i així evitar d’haver-los de llençar i fer malbé el paper, que 
cada vegada té un cost més elevat, i tot el que s’ha invertit en l’edició  i que la 
Parròquia ha de pagar.  
Sempre, però, tots els qui vulgueu, podeu accedir telemàticament a l’Espurna a 
través del  web de la Parròquia (parroquiadecentelles.cat) i al Full Diocesà 
(bisbatvic.org).  
Refem també la llista que havíem elaborat durant la pandèmia per enviar l’Espurna, a 
qui la volgués rebre via WhatsApp. Esperem doncs, poder atendre tothom qui ho 
vulgui, com fins ara, i no deixar ningú sense la informació que ens arriba a través 
d’aquests dos mitjans. Moltes gràcies a tothom.  
                                                                             
 

   



Tinguem en compte... 
 

Despatx parroquial: Truqueu abans al  93 881 10 32, o  mòbil 650 443 432 o escrivint un 

correu a info@parroquiadecentelles.cat   

 
Horari de misses: Aquesta setmana cada dia a les 20 h.  Dissabte missa anticipada a les 

20 h. Diumenge a les 11h.   
 

Intencions de misses 

Dissabte 24: Pere Rovira Magem (2n Aniv.) Anton Carrera i Antònia Calm  
Diumenge 25: Tecla Castells i Remei Castells. Esposos Bonifacio Rodríguez i Fidela Teruel i 
Sergio Peláez  
Dilluns 26: Família Toran Aguilar    
Dissabte 1: Comunitat parroquial  
Diumenge 2: Mercè Noguera  
 
 
Vida de la Parròquia                  
 
Celebració exequial: El dia 20 José Navarro Moreno de 72 anys d’edat.  
                                                          Que descansi en la pau del Senyor!  

 
 Catequesi: Dilluns dia 26 de setembre  a les 21h  reunió amb els pares que han demanat el 

2n curs de Catequesi per als seus fills.  
Diumenge vinent dia 2 d’octubre a les 11 del matí, Missa Familiar de començament de curs de 
Catequesi. 

 
Mans Unides: El proper dijous dia 29 a les 6 de la tarda, tindrà lloc  la reunió de cada mes. Si 
algú vol participar i compartir amb nosaltres, us rebrem amb joia. 

  
Vermut comunitari: Un grup de la comunitat parroquial vol proposar-vos participar el 
diumenge vinent, sortint de la Missa Familiar, a un vermut  on ens trobem TOTS celebrant el 
diumenge, compartint i coneixent-nos millor. La nostra intenció és poder repetir  aquesta 
trobada més diumenges. No podem dir que serà gratuït, per això cadascú podrà fer una 
aportació econòmica segons les seves possibilitats. US HI ESPEREM! FEM PINYA! FEM 
PARRÒQUIA – COMUNITAT! 

 
 Col·lectes dissabte, diumenge ............... ............................................... ..........   295,23€ 

Full i Espurna............................................................................................. .......       38,22€ 
  

 Per a pensar  

   

De la Carta del Sr. Bisbe enviada a tots els preveres i diaques del Bisbat el dia 23 de 
setembre de 2022.  
 
El motiu d’aquesta comunicació és urgir-vos a la vostra generositat fraternal, dins de les 
vostres possibilitats, per ajudar a les celebracions de l’ Eucaristia i dels sagraments o 
sagramentals en aquelles parròquies que el rector o vicaris estiguin cridats a l’Assemblea 
Sinodal.  

 

                    Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat    o   .com                 

http://www.parroquiadecentelles.cat/

