
Diumenge XIX de durant l’any
 
Ha mort Mn. Jaume Tuneu

 
D’una manera sobtada i a casa, tal com ell desitjava, ens ha 
deixat Mn. Jaume. Encara poques hores abans havia 
celebrat la missa a la Residència Sant Gabriel, com feia cada 
dia, havien resat el rosari a casa com sempre feien i se’n va 
anar en pau. 
Era el dimarts al vespre. El dijous, festa de la Transfiguració 
del Senyor i per tant Festa Major de Sant Salvador de 
Guardiola, la parròquia on havia estat com a rector  durant 
gairebé quaranta anys, va tenir lloc les missa exequial que va 
presidir el Bis
Joan Enric Vives. L’acompanyàvem molts centellencs, 
feligresos de Sant Salvador de Guardiola i un bon nombre de 
capellans. 
Des d’aquí donem gràcies a Déu per la seva vida, 88 anys, 
per les activitats pastorals i
sobretot per aquests anys de servei a la Residència del 

nostre poble en bé de la gent gran. 
la tarda, a la Residència, pregant per ell i pensant sobretot amb els que no van 
venir a l’enterrament.  
Que reposi  en la pau del Senyor
 
 
 
 
 
Intencions de misses 

Dissabte 8 : Esposos Giol Mas    

Diumenge 9 : 10h Joan Puigdollers  (4t Aniv.)  12h Difunts  

Dilluns 10: Esposos Joan Planas i Aurora 

Dimarts 11 : En acció de gràcies

Dimecres 12  Esposos Dolors Puigdollers i Joan Ruvireta  

Dijous 13 : : Família Sallent Costa  

Divendres 14:  Assumpció Salomó    

Dissabte 15 : 10h Assumpció

Diumenge 16 : 10h Esposos Ramon Sala i Teresa Aregall. 12h Esposos Joan 

Vall·llovera i M. Lurdes Roca 
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Ha mort Mn. Jaume Tuneu     
 
D’una manera sobtada i a casa, tal com ell desitjava, ens ha 
deixat Mn. Jaume. Encara poques hores abans havia 
celebrat la missa a la Residència Sant Gabriel, com feia cada 
dia, havien resat el rosari a casa com sempre feien i se’n va 
anar en pau.  
Era el dimarts al vespre. El dijous, festa de la Transfiguració 
del Senyor i per tant Festa Major de Sant Salvador de 
Guardiola, la parròquia on havia estat com a rector  durant 
gairebé quaranta anys, va tenir lloc les missa exequial que va 
presidir el Bisbe de la Seu d’Urgell i bon amic seu, Mons. 
Joan Enric Vives. L’acompanyàvem molts centellencs, 
feligresos de Sant Salvador de Guardiola i un bon nombre de 
capellans.  
Des d’aquí donem gràcies a Déu per la seva vida, 88 anys, 
per les activitats pastorals i docents que ha portat a terme i 
sobretot per aquests anys de servei a la Residència del 

nostre poble en bé de la gent gran. Aquest dissabte hem celebrat la missa, a les 5 de 
la tarda, a la Residència, pregant per ell i pensant sobretot amb els que no van 

del Senyor, Mn. Jaume. 

Intencions de misses  

: Esposos Giol Mas     

: 10h Joan Puigdollers  (4t Aniv.)  12h Difunts   
Joan Planas i Aurora Duran  

En acció de gràcies 

Dolors Puigdollers i Joan Ruvireta   
Família Sallent Costa   

Assumpció Salomó     

Assumpció Pujol i Antoni Puig.  12h Maria Calm    

Esposos Ramon Sala i Teresa Aregall. 12h Esposos Joan 

Vall·llovera i M. Lurdes Roca    

 
d’agost de 2015 

D’una manera sobtada i a casa, tal com ell desitjava, ens ha 
deixat Mn. Jaume. Encara poques hores abans havia 
celebrat la missa a la Residència Sant Gabriel, com feia cada 
dia, havien resat el rosari a casa com sempre feien i se’n va 

Era el dimarts al vespre. El dijous, festa de la Transfiguració 
del Senyor i per tant Festa Major de Sant Salvador de 
Guardiola, la parròquia on havia estat com a rector  durant 
gairebé quaranta anys, va tenir lloc les missa exequial que va 

be de la Seu d’Urgell i bon amic seu, Mons. 
Joan Enric Vives. L’acompanyàvem molts centellencs, 
feligresos de Sant Salvador de Guardiola i un bon nombre de 

Des d’aquí donem gràcies a Déu per la seva vida, 88 anys, 
docents que ha portat a terme i 

sobretot per aquests anys de servei a la Residència del 
Aquest dissabte hem celebrat la missa, a les 5 de 

la tarda, a la Residència, pregant per ell i pensant sobretot amb els que no van poder 

Esposos Ramon Sala i Teresa Aregall. 12h Esposos Joan 



Tinguem en compte... 

Horari de Misses : Dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte a les 8 del vespre, 

dijous a les 8 del matí. Diumenge:  a les 10 i a les 12. 

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

Càritas Parroquial : Dijous de 5 a 8 de la tarda  

 

Vida de la parròquia  

Pelegrinatge a Terra Santa : Dimecres a 2/4 de 9 del vespre reunió per concretar els 
darrers detalls.    
 
Laudato si :  Dijous dia 13 a les 8 del vespre, presentació i comentari de l’Encíclica del 
Papa Francesc  a càrrec de Mn. Joan Torra, rector de les parròquies de  Torelló. Serà 
a la Capella de Jesús en el marc les activitats de l’Exposició col·lectiva  sobre 
l’Ecologia Humana.     
 
Inauguració de la Sala–Museu de l’església parroqui al de Santa Coloma de 
Centelles 
El dissabte dia 15 d’agost, festa de l’Assumpció de la Mare de Déu, a les 7 de la tarda. 
Tots hi sou convidats. Trobareu la invitació a www.parroquiadecentelles.com/noticies-
inici/inauguracio-de-la-sala-museu/ 
Jornades de Portes obertes:  Dg 16, 23 i 30  d’agost, i Dm 1 de setembre. Matins de 
11 a 12 i de 1 a 2 i tardes de 6 a 8. 
  
Arrossada popular : Aquest any serà el dissabte 29 d’agost. Ja podeu apuntar-vos i 
reservar el vostre tiquet a la Parròquia, Vins Parés, Antic Forn Riera i Fleca Pujadas. 
Preu 14€. 
 
Enterraments : El dia 5 Pepita Mas i Font de 97 anys d’edat.   El  dia 6 Mn. Jaume 
Tuneu i Blancafort de 88 anys.                         Que descansin en la Pau del Senyor!   
 
Col·lecta dissabte i diumenge ..........................................................................339,21€ 
Full i Espurna .......................................................................................................63,92€  
Donatiu ................................................................................................................100,00€                                                                                  
                                                                                                  Molt es gràcies! 
Per a  pensar  
 
Laudato si  

Amb l’ecologia com en tantes altres qüestions, podem carregar el pes sobre 
l’autocrítica i la lamentació, i assumir el mea culpa de no haver tractat aquesta qüestió 
amb prou profetisme, la força i la urgència. Podem, no obstant, ser optimistes i alegrar-
nos amb l’evidència que finalment l’ecologia ha entrat a l’agenda de l’Església. La 
qüestió ecològica ja no només és una qüestió científica reservada a experts, sinó un 
tema que toca a la justícia, a la manera de concebre l’economia i les relacions 
humanes, i que també acaba tocant la fe cristiana. El concepte “casa comuna” assumit 
pel Papa Francesc ens introdueix en una dimensió nova de compromís i reflexió a la 
qual hem d’estar atents.                       Llegiu-ne més a Cristianisme i Justícia 

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


