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El Baptisteri  

En parlàvem a principis de gener i des llavors heu vist 
tancat el recinte del baptisteri pels treballs de 
restauració. Entre adequar les parets, fer el projecte, 
fer nova la instal·lació elèctrica i la il·luminació, pintar i 
decorar l’espai ha passat tot aquest temps. Finalment 
volem acabar els treballs aquesta setmana i inaugurar 
el Baptisteri el proper diumenge dia 30 de juny, tot just 
celebrades les festes de sant Joan Baptista i sant Pere 
i sant Pau, tres referents de la fe cristiana i pilars de la 
l’Església  de la que formem part pel baptisme.  
Us convidem doncs, a celebrar-ho diumenge vinent en 
el marc de la missa de 12. En acabar la missa farem 
un senzill acte d’inauguració i podreu contemplar el 
resultat del treball fet i valorar si hem aconseguit la 
calidesa i la dignificació que el baptisteri es mereix. A 

partir de llavors hi podrem ja celebrar els baptismes que fins ara fèiem al presbiteri.  
 

Intencions de misses  

Dissabte 22 : Esposos Giol Mas 

Diumenge 23 : 10h Joan Puigdollers Vall·llovera. 12h Jaume Molera 

Dilluns 24 : Esposos Joan Vall·llovera i M. Lurdes Roca. 

Dimecres 26 : Família Toran Aguilar  

Divendres 28 : Mn. Ramon Mata   

Dissabte 29 : Joan Treserras Salabert (5è Aniv.) 

Diumenge 30 : 10h Família Dorca Llavina. 12h Pere i Teresa Calm 

 

Tinguem en compte... 

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

Diumenge a les 10h i a les 12h  

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  

Missa Familiar : Serà, en acció de gràcies pel curs, diumenge vinent dia 30 a les 12 
del migdia.  
 
Bateig: Gal·la Sánchez i Marías, filla de David i Laia. Han estat padrins Alfons 
Sánchez i Montserrat Sorribes.  
                                                                      Benvinguda a la comunitat parroquial! 
 
 
Enterrament : El dia 16 Joan Druguet i Boix de 75 anys. 

      Que descansi en la Pau del Senyor! 
Certament són molts els  bons records que ens deixa en Joan, ens cal remarcar el que 
diu el seu recordatori: “Era un home de fe.” 
Fe  en la seva  vida, les paraules i les obres i que expressava dia rera dia amb la seva 
responsabilitat i col·laboració en la Pastoral del malalt. 
Avui en recordar-lo fem presents les paraules de Jesús a l’evangeli de Mateu, 25, 35: 
Veniu, beneïts del meu Pare, al Regne que us ha pre parat. Perquè estava malalt i 
em vau visitar…”  Tants i tants malalts que en Joan va visitar,  ajudar, donar la 
comunió i preparar per la unció del malalt. 
Que tots aquets bons records ens estimulin a fer el bé, ajudar  i ser persones de fe. 
 
Capella del Socós : El mes de juny a les 7 de la tarda Rosari i Mes del Sagrat Cor.  
 
Col·lectes ..........................................................................................................311,61€. 
Donatiu :  ........................................................................................................   50,00€  
Donatiu a Càritas : Un grup d’alumnes  de 3r d’ ESO de l’escola Sagrats Cors, aquest 
curs han fet com a matèria optativa l’Emprenedoria. Part  del treball d’aquesta matèria 
consistia en organitzar una empresa i dels beneficis d’aquesta activitat obtinguts el dia 
de Sant Jordi han donat el 25% a Càritas Centelles. Són 50,00 €. Moltes gràcies!                                  
  
                                                                                           
Parròquia de Sant Martí de Centelles 
Enterrament:  El dia 15 Josep Portet i Alboquers de 79 anys d’edat.  
                                                                       Que descansi en la Pau del Senyor!   
 
Sant Pere de Bertí : Diumenge vinent a les 6 de la tarda Missa en honor de Sant Pere. 
A la sortida l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja ens obsequiarà amb un petit refrigeri. 
 
Per a pensar  
 
Francisco está abriendo un tiempo nuevo. Un nuevo estilo de Iglesia sencilla, pobre, 
humilde, cercana y dialogante, que se preocupa de la felicidad del ser humano. 

Ha llegado el momento de recordar que el Cristianismo no es una religión más, es una 
religión profética, para construir un mundo más justo, más solidario, más sano". 

¿Hemos de seguir buscando caminos desde una Iglesia que cada vez tiene menos 
poder de atracción, o debemos recuperar el Evangelio de Jesús como única fuerza 
para transmitir y engendrar la fe?"  

J A Pagola.  Colegio Mayor Chaminade de Madrid. 28.5.2013   

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


