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La restauració del Baptisteri  

 
Amb goig avui podem veure acabades les obres de 
restauració del nostre Baptisteri i joiosament 
estrenar aquest espai que tornarà a acollir la 
celebració dels baptismes a la nostra parròquia. 
Avui, per tant, la celebració de la missa de les 12 
tindrà molt present el que representa el baptisteri 
per una església i el que significa el baptisme per a 
una comunitat cristiana. En ella recordarem el 
baptisme que cada un de nosaltres hem rebut, que 
ens dóna la vida nova que ve de l’aigua i l’Esperit 
Sant i que ens incorpora al Poble de Déu, l’Església.   
Destaquem el treball de tots els que hi han pres 
part: el Sr. Claudi Aranyó  en el disseny i la direcció 
de l’obra, el Sr.David Casals que ha pintat el quadre 
central, els Srs. Musach que s’han encarregat de la 
pintura i decoració de tot l’espai, Instal·lacions JJ 
Serra en la il·luminació i Construccions Riera 
Camps en els treballs de paleta.   
 
 

 

 

Intencions de misses  

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

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

Dilluns 1 : Esposos Jaume Vila i M. Lurdes Vall·llovera 

Divendres 5 : Maria Calvó i Arnaus (5è Aniv.)   

Dissabte 6 : Família Ribé Portet 

Diumenge 10 : 10h Josep M. Relats Ruaix. 12h Comunitat Parroquial 

 

 

 



Tinguem en compte... 

Horari de Misses:  Aquesta setmana dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte a 

les 8 del vespre. Dijous no hi ha missa. 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 : Avui a les 12 del migdia.  
 
Consell Pastoral : Dijous dia 4 a les 9 del vespre. Començarem amb una pregària 
oberta a tothom.   
 
Col·lectes ..........................................................................................................332,47€. 
                                                                                           

 
 
 
 
 
Sant Pere de Bertí : Avui 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  
 
El baptisteri, que és el lloc on raja la font baptismal o on hi ha la pila per a l’aigua, 
estarà reservat al sagrament del baptisme i serà, digne, com cal que ho sigui el lloc on 
els cristians tornen a néixer de l’aigua i de l’Esperit Sant. Tant si és en alguna capella 
de dintre o de fora l’església, com si és en alguna altra part de l’església ben visible als 
fidels, estarà disposat de manera que permeti que molts assistents puguin participar 
en la celebració. Acabat el temps pasqual, convé  que el ciri pasqual quedi col·locat, 
d’una manera digna, en el baptisteri; durant la celebració del baptisme estarà encès, 
per poder-hi encendre fàcilment el ciri dels que són batejats.   
 
                                                                                                 Ritual del Bateig  

 
 
 

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


