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Ha mort Mn. Ramon Mata  
Aquesta setmana ha mort Mn. Ramon, nascut a Centelles el 17 de juny de 1928. 
Encara que des de fa més de 40 anys exercia el seu ministeri sacerdotal a Manresa, 
es feia present a Centelles i ens acompanyava habitualment, sobretot en les 
celebracions de la Festa Major.  
 
Des d’ací fem costat als seus familiars i amics i l’encomanem al Senyor, d’una manera 
especial en la missa d’avui diumenge a les 12. Que reposi en la Pau del Senyor! 
 
Heus ací un dels seus textos poètics publicat al programa de la Festa Major d’estiu del 
1974 i dedicat a la Mare de Déu del Portal: 
 
Feu-nos joiosa l’estança 
en nostra vila comtal... 
Oh Verge de l’Esperança, 
Mare de Déu del Portal. 
Si un jorn marxem amb recança 
us recordarem com cal... 

Oh Verge de l’Esperança, 
Mare de Déu del Portal. 
Fins que tornem amb gaubança 
a nostra casa pairal, 
sigueu la nostra esperança 
Mare de Déu del Portal. 

 
 
Intencions de misses  

Dissabte 27 : Família Ribé Portet 

Diumenge 28 : 10h Montserrat Ricart Fàbregas. 12h Josep Mirambell i Angelina 

Abancó.  

Dilluns 29 : Família Soler i Sarrà  

Dimecres 1 : Família Sala Morell  

Divendres 3 : Intenció particular 

Dissabte 27 : Família Ribé Portet 

Dissabte 4 : Ramon Llohis 

Diumenge 5 : 10h Ramon Soler Vila . 12h  Maria Calm Preseguer  

 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses:  Diumenge a les 10 i 12h. Dijous a les 8h. Els altres dies a les 20h. 

Horari de despatx: Aquesta setmana dimarts 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  

Missa Familiar : Avui a les 12 del migdia. 
  
Aplec al Turó de Puigsagordi : Dimecres dia 1 de maig missa a 2/4 d’11 del matí. 
 

  
 
Catequesi Familiar : Dissabte a 2/4 d’11 del matí amb els pares que han escollit el 
dissabte per preparar la catequesi.  
 
 
Capella del Socós : Durant el mes de maig  a les 7 de la tarda Rosari i Mes de Maria.  
 
 
Capella de sant Antoni : Durant el mes de maig a les 5 de la tarda Rosari. 
  
 
Col·lectes: Dissabte i diumenge ....................................................................441,14€ 
Donatiu per Càritas .........................................................................................  50,00€ 
                                                      Moltes gràcies!  
 
Per a pensar   
 
En l’avinentesa de la Festa del Treball 
 
Ara que n’hi ha tan poc, transcrivim unes paraules del Bisbe Guix que té en el seu 
llibret  Pregàries de les mans buides:  
“El treball juga un paper molt important en la vida de l’home. Però l’home no viu per 
treballar, sinó que treballa per viure. El treball, malgrat la seva noblesa, és un mitjà, no 
un fi. L’home no és solament ni principalment un treballador, és sobretot una persona 
amb uns valors corporals, espirituals i sobrenaturals que no podem  oblidar i que hem 
d’atendre degudament. Per això són necessaris uns espais de temps lliure per tal de 
poder satisfer la necessitat d’alliberament, de compensació, d’afirmació, de re-creació, 
de dedicació social, de desenvolupament  personal  integral i equilibrat...; en suma: per 
poder gaudir dels fruits de l’activitat laboral  de la humanitat”. 

 
 

També ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.com  
 


