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Jornades de portes obertes a l'Església de Santa Co loma de Centelles i 
visites guiades al campanar 

Vam encetar aquesta activitat l’any passat en motiu 
de la celebració dels 300 anys i ara tornem a repetir 
aquest a experiència dissabte i diumenge vinents en 
el marc de les Jornades Europees del Patrimoni. 
És una bona ocasió perquè la gent de Centelles i de 
fora pugui fer una visita guiada al campanar i, si vol, 
assistir a l’explicació sobre els aspectes històrics, 
arquitectònics i cultuals de l’edifici de la nostra 
església parroquial. 

Els dies i horaris són els següents :  
Dissabte 29  de setembre:  Portes obertes de 15 a 17 h 
Diumenge 30 de setembre: Portes obertes de 16 a 20 h 
Visites guiades al campanar: A amb inscripció prèvia (tel. 93 8810263). Places 
limitades. Dissabte 29, a les 15 i ales 16 h. Diumenge 30, a les 16h, 17 h, 18 h i 19 h. 
 

Intencions de misses   

Dissabte 22:  Família Ribé Portet  

Diumenge 23:  A les 10: Miquel Balmes i Aregall. A les 12: Tecla i Remei Castells 

Dilluns 24 : Mercè Carreras  

Dimarts 25 : Família Barnils Domingo 

Dimecres 26 : Miquel Yespes Solà i Miquel Solà Soler  

Dijous 27 : Família Toran Aguilar 

Divendres 28 : Rosa Pujal Ollich 

Dissabte 29:  Esposos Giol Mas  

Diumenge 30:  A les 10: Carme Capa i Joan Soler. A les 12: Baltasar Giol 

 

Tinguem en compte... 

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

vespre. Dijous a les 8 del matí. Diumenge a les 10 i a les 12. 

Horari de despatx:  Dimecres de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la tarda. 

Càritas Parroquial : Dijous de 5 a 8 de la tarda. 



Vida de la parròquia 

CATEQUESI  2012-13:  
Continuen les inscripcions per al 1r i 2n curs de Comunió i 
postcomunió a la rectoria els dies següents:   
Dilluns 24 i dimarts 25 de setembre 
Matí  de 2/4 de 12 a 2/4 d’1 
Tarda de 2/4 de 5 a les 6 
                                          
 

 
Baptismes : Roser Sánchez i Amegandji, filla de Miguel Ángel i Montserrat. Van ser 
padrins Antonio Núñez i Mònica Amegandji.  
Pol Criach i Casellas, fill de Albert i Anna. Van ser padrins Dana Kunkel i Cristina 
Molera. 
Imma Díaz i Villanueva, filla de José Antonio i Immaculada. Van ser padrins Juan 
Antonio Díaz i Laura Castán. 
Paula Balairon i Barnils, filla de Luís Alfredo i Anna. Van ser padrins César Balairon i 
Claudia Plaza. 
Aitor Martínez i Aguirre, filla de Francisco i María Isabel. Van ser padrins Ismael 
Aguirre i Mª Isabel Aguirre. 
Ana Soler i Aguilar filla de Fátima Soler. Van ser padrins Àlex Aguilar i Carmen Juan-
Torres. 
Gabriela Soler i Aguilar, filla de Fátima Soler. Van ser padrins Carlos Aguilar i Àgueda 
Prat.                                       Benvinguts a la comunitat parroquial!     
 
 
Enterrament  : El dia 19 Josep Soldevila i Montañà de 79 anys d’edat.  
                                                                         Que descansi en la Pau del Senyor! 
 
Col·lectes dissabte i diumenge passats:   ................................................... 394,84€ 
                                                                      Moltes gràcies! 
 
SANT MIQUEL SESPERXES : Festa Patronal, diumenge vinent dia 30 Missa a les 11 
del matí.  
 
Per a pensar   
 
 
De l’entrevista al Cardenal Martini (8.8.2012) 
-Quins instruments recomana contra el cansament de l’Església?  
-Jo en recomano tres de molt forts. El primer és la conversió: l’Església ha de 
reconèixer els seus errors i han de seguir un camí radical de canvi, començant pel 
Papa i els bisbes. Els escàndols de pedofília ens empenyen a emprendre un camí de 
conversió. Les preguntes sobre la sexualitat i tots els temes relacionats amb el cos en 
són un exemple. Aquests són importants per a tothom i, de vegades potser són fins i 
tot massa importants. Ens hem de preguntar si la gent escolta encara els consells de 
l’Església en matèria sexual. En aquest camp, l’Església és encara una autoritat de 
referència o només una caricatura en els mitjans?                                   

 
 

 
Podeu consultar la versió digital d’Espurna a:           

http://fullcentelles.blogspot.com/  o contactar amb nosaltres a través del nostre 
e-mail: fullcentelles@gmail.com  


