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El nou Baptisteri acull els primers baptismes 
 
Diumenge vinent a la tarda estrenarem el baptisteri 
renovat i ho farem batejant a dos infants.  
Aquests dies hem celebrat poder disposar d’aquest nou 
espai, llegiu l’escrit del Grup Baobab a Per a pensar. Ara 
podem donar-li ple sentit administrant-hi el sagrament 
del Baptisme. És un motiu de goig no només per als que 
diumenge batejaran els seus fills sinó per tota la 
comunitat parroquial del nostre poble.  
Per preparar el bateig, els pares dels infants que 
properament rebran el Baptisme es trobaran amb els 
acollidors el dijous dia 18, a les 9 del vespre, als locals 
parroquials. 
Donem-ne gràcies a Déu.   

 
 

Intencions de misses  

Dissabte 13 : Carme Coll i Cruells 

Diumenge 14 : 10h Família Puigdollers Vall·llovera. 12h Enric Aregall 

Dilluns 15 : Rosa Perarnau 

Dimarts 16 : A la Mare de Déu del Carme   

Divendres 19 : Jaume Vilatimó Rovireta  

Dissabte 20 : Miquel i Dolors Gasó 

Diumenge 21 : 10h Comunitat Parroquial. 12h Maria Calm Preseguer. En acció de 

gràcies 

 

 

Tinguem en compte... 

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

Dijous 8 matí. 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 

Activitats parroquials :  
 
Sortida d’estiu : Per la bona acollida que van tenir les sortides dels dos darrers anys, 
aquest estiu proposem anar al Priorat i visitar la cartoixa d’Escaladei recentment 
restaurada. Al matí faríem una visita a la vila de Prades, el Baix Camp, coneguda com 
a Vila vermella pel color de les roques dels voltants.  
Es tractaria, doncs, de dedicar-hi el dia. Proposem el dijous 22 d’agost. Preu del 
viatge, dinar i entrada a la cartoixa d’Escaladei: 36 euros. Termini per inscriure’s: el dia 
12 d’agost. 
 
Arrossada popular – Dinar de germanor : Guardeu-vos el dissabte, dia 7 de 
setembre.  Preu, el mateix de l’any passat, 13 euros.  
  
Capella del Socós : Els dies 7, 17 i 27 de cada mes, a les 7 de la tarda, Rosari pregant 
per les vocacions i l’Any de la Fe. 
 

Col·lectes ............................................................................................................342,58 € 
Donatiu ............................................................................................................. . 80,00 €. 
 
Càritas : Recollits a “Botiga al carrer”per iniciativa del bar La Violeta a favor de Càritas 
Centelles  ...........................................................................................................157,34 €  
   
                                                                                     Moltes gràcies! 
Parròquia de Sant Martí de Centelles  
 
Teulada de l’església: Aquests dies estem acabant els treballs a la teulada de 
l’església de Sant Martí de Centelles. S’han canviat les bigues, s’ha fet una nova 
coberta i arranjat els aiguafons i s’hi han tornat a col·locar les teules, canviant les que  
ha calgut. Una obra important i necessària que millorarà aquell espai i que s’ha pogut 
fer gràcies a les aportacions que hem anat reservant per aquesta obra, especialment 
els diners de les rifes de Pasqua.  Moltes gràcies.  
 
Per a pensar  
 
Fa quinze dies vam inaugurar la reforma del Baptisteri; per nosaltres el nostre bateig no es un 
fet que puguem recordar, doncs érem massa petits, però mirant el nou Baptisteri, hem volgut 
dedicar a la nostra manera un cant a l'aigua i un altre a la llum 
 
AIGUA, font de la vida, et trobes sempre voltada d'una màgia inesperada, la teva transparència, 
la que millor apaga la set, la que sentint-la brollar, el seu soroll ens envolta d'una pau serena i 
dolça. Lliure, per tu no hi ha barreres, quan et volen rectificar el teu camí... 
LLUM, que formosa vesteixes el ciri, la teva petita flama és suficient per poder admirar tot 
l'entorn. Llum que amorosament encén la mare quan a la nit tenim por. Record de la llum de les 
primeres espelmes sobre un pastís d'aniversari, la llum que crema en record d’algú estimat que  
ens ha deixat. I ara que som més grans la llum del ciri del baptisme que amb amor i tendresa 
pren la padrina al costat del batejat i la llum del ciri Pasqual en la renovació de les promeses 
del Baptisme... 
Des d'aquest racó volem dir-te Senyor gràcies per haver-te conegut i poder gaudir de tants 
moments que ens has preparat al llarg del nostre camí, et preguem que el brogit i la "feina" o 
les vacances no ens facin oblidar de Tu. 

                                                                          Grup Baobab 
 

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


