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Els visitants de les nostres esglésies 
 L’ estiu és un bon temps per a 
aprofitar que estem de vacances en 
un lloc que no coneixem massa o 
gens  i entrar a visitar l’església 
d’aquell indret, si és que tenim la 
sort de trobar la porta oberta. I 
aquest és un repte que al nostre 
poble de Centelles no tenim resolt. 
Hi ha dues classes de visitants de 
les nostres esglésies: els feligresos  
que hi vénen a l’hora  de les 
celebracions litúrgiques, i les 
persones que, interessades  per 

l’art i  la cultura, hi acuden  en horaris en que no interfereixen cap celebració. És  aquest el 
moment per passejar-se pel recinte,  contemplar el que  interessa i fer les fotos 
corresponents. D’aquí que quan això es fa en el moment de la celebració demanem  que 
s’esperi  al final de la mateixa. De totes maneres és bo que en la nostra estada deixem que 
l’església ens parli per ella mateixa ja que totes tenen molt a dir-nos de la seva història, el seu 
estil,  els seus retaules i altars, les seves imatges, el seu silenci... I, seria bo que les persones 
que hi entren a l’hora de la celebració, no en surtin de seguida sinó que se sentin  convidades 
a  experimentar com ressonen les pregàries i els cants dels fidels que s’hi ha reunit, quin 
silenci i contemplació s’hi respira... I sobretot que es trobin a l’església  com a casa seva, no 
aliens a allò que s’hi celebra. 
  
 

Intencions de misses 

Dissabte 5: Esposos Giol Mas 

Diumenge 6: 11 h. Coloma Mata    

Dissabte 12: Assumpció Salomó 

Diumenge 13: 11 h. Joan Puigdollers (6è Aniv.) Llorenç Vilaró.    

 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses: Aquesta setmana Celebració de la Paraula dilluns, dimarts, dimecres i  

divendres a les 8 del vespre. Dissabte missa a les 8 del vespre  i diumenge missa a les 11 del 
matí.   
Despatx parroquial: Aquesta setmana ho hi ha despatx. 
Càritas parroquial: Centre de Distribució d’Aliments dijous de 5 a 8 de la tarda. 

 
 



Vida de la parròquia 
 
Nou horari de misses del diumenge: Des de diumenge passat només se celebra una missa  

el diumenge:  a les 11  del matí. L’anticipada es continua celebrant igualment el dissabte a les 
8 del vespre. Esperem que aquest canvi enforteixi el sentit comunitari que té l’eucaristia i no 
signifiqui per a ningú un gran inconvenient, llevat del que suposa sempre adaptar-se a un 
canvi. Moltes gràcies. 
                          
Bateig: Alba Manuel Monfort, filla de Joaquim i M. Isabel. Van ser padrins Xavier Monfort i 

Jessica Manuel.  
    Benvinguda a la comunitat parroquial!  
 
Enterrament: El dia 30 Antònia Bové Blanch de 90 anys d’edat.                              

                 Que descansi en la Pau del Senyor! 
 

Sortida d’Estiu: Serà a Girona el dijous 17 

d’agost, amb l’objectiu principal de conèixer de 
prop el Tapís de la Creació de la Catedral de 
Girona i la Basílica de Sant Feliu.  Preu viatge + 
visita + dinar: 30€. Sortida de Centelles a les 9 del 
matí de la Parada d’Autobusos propera a la 
Residència  i uns 10 minuts més tard passarem per 
la Parada d’Autobusos del Supermercat DIA.  Hora 
d’arribada a Centelles: 8 vespre.  Places limitades. 
Aquesta setmana podeu fer la vostra inscripció 
trucant a la Dolors 630 44 85 66.  
 
 

Preparació visita a Girona:  El dilluns dia 14 a les 6  de la tarda a la Sala parroquial Mn. 

Josep Esteve presentació i  explicació del que veurem a Girona: El Tapís de la Creació, a 
càrrec del P. Antoni Vilarrubias.   
 
 
Dinar de Germanor: L’ arrossada aquest any serà el dissabte dia 2 de setembre a 2 /4 de 2 a 

la Sagrera. Preu 14€.   
  
Col·lecta de la setmana passada  ................................................................................423,86€                         
Full i Espurna:................................................................................................................. 54,80€ 

 

 Per pensar  
 

A la missa: 

. Sigues puntual, no arribis un cop ha començat. 

. Estigues pel que fem. No et distreguis. 

. Sigues conscient del que dius, aclames o proclames. 

. Participa amb els altres en el cant, les aclamacions i respostes. 

. Acosta’t a l’altar, no deixis espais buits. Agrupem-nos, som comunitat. 

. Deixa’t acompanyar pel silenci i la contemplació. 
 
Gaudeix de la celebració!     
  

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

