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Els patrons de Catalunya  
Ja que el Full Diocesà, ni aquesta setmana ni l’anterior no diu res de Sant Jordi ni de la 
Mare de Déu de Montserrat, ni de Catalunya, el nostre país, del qual són patrons, des 
d’aquí volem retre’ls al nostre homenatge. Valgui aquest poema, molt conegut, de 
Salvador Espriu: 

 
Senyor Sant Jordi,  
patró, 
cavaller sense por, 
guarda’ns sempre 

        del crim 
de la guerra civil. 
Allibera’ns dels 
nostres pecats, 
d’avarícia i enveja, 

del drac 
de la ira i de l’odi 
entre germans, 
de tot altre mal. 
Ajuda’ns a merèixer 
la pau 
i salva la parla 
de la gent catalana. 
Amén

 
 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses : Aquesta setmana cada dia a les 8 del vespre. Diumenge a les 10 i 

les 12. 

Despatx parroquial : Horari d’estiu: els dimarts de 6 a 2/4 de 8 de la tarda.  

Càritas parroquial: Dijous de 5 a 8 tarda. 

 

Intencions de misses 

Dissabte 23 : Família Ribé Portet 

Diumenge 24 : 10h Comunitat Parroquial. 12h Josep Mirambell i Angelina Abancó 

Dilluns 25 : Família Toran Aguilar 

Dimarts 26 : Lurdes Ricart 

Dimecres 27 : Julio Acín i Pilar Fraxanet 

Divendres 29 : Joan Solasagalés Benet  

Dissabte 30 : En acció de gràcies. 

Diumenge 1 : 10h Comunitat Parroquial.12h Carme Ferrandis Villarúbia  

Vida de la parròquia 



 
En benefici d’Ucraïna : El Papa ens demana de tenir present el drama dels qui 
sofreixen les conseqüències de la violència a Ucraïna i ajudar-los amb la col·lecta 
d’avui. 
 
Missa Familiar : Avui a les 12 del migdia.  
 
Càritas Parroquial : Reunió dimarts a les 9 del vespre. 
 
Acolliment dels pares que preparen el bateig dels s eus fills : Dimecres a les 9 del 
vespre.  
 
Aplec al Puigsagordi : Diumenge vinent, 1 de maig, missa a les 11 del matí.  
 
Bateig : El dia 17 va ser batejada la Gal·la Collell i Llavina, filla de Marc i Cristina. Van 
ser padrins Josep Collell i Glòria Costa.  
                                                                     Benvinguda a la comunitat parroquial!       
 
 
Enterraments : El dia 18 Joan Solasagalés Benet de 81 anys d’edat. El dia 19 Nativitat 
Cuberta Baulenas de 91 anys va ser enterrada al cementiri de Sant Martí de Centelles. 
El dia 22 Ramon Plà Parés  de 77 anys.  
     Que descansin en la pau del Senyor!  
 
Mans Unides vol informar-vos que en el concert que van fer l'Orquestra Juvenil i 
Centelles Gospel Choir es van receptar la quantitat de 422 €, els quals hem enviat 
perquè es pugui fer realitat el programa de desenvolupament per a dones i nens tribals 
de Kawakal (India). Us agraïm a tots la vostra generositat.   
Mans Unides  ha obert un compte d'emergència per canalitzar la solidaritat de la 
societat espanyola amb el poble equatorià (Compte emergència núm ES31 0049 
1892 6322 1052 5246 Ref: EMERGÈNCIA EQUADOR.  
 
Residència Sant Gabriel : Dissabte vinent, últim de mes, missa a les 5 de la tarda.  
 
Col·lectes dissabte i diumenge ...........................................................400,84€ 
Full i Espurna : S’haurien d’haver recollit 56€, se’n van recollir ..............55,20€ 
Donatiu : ..................................................................................................70,00€  

    Moltes gràcies! 
   
Per a pensar 
 

Tant de bo que cada dia fos Sant Jordi! 
Que cada dia amb una rosa a la mà, 

sabéssim expressar amablement 
els sentiments positius envers els altres. 
Que l’hàbit de lectura ens obrís la ment  
al coneixement, al respecte i al gaudi  

de les variadíssimes formes d’expressió 
de les cultures humanes. 

 
 

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


