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GRÀCIES PER SER ESGLÉSIA
La Festa dels apòstols Pere i Pau convida als que ens sentim 
Església a donar gràcies a Déu pe
Baptisme som 
i ens sentim membres d’una família, d’una com
acompanya la nostra fe i ens facilita celebrar
Hem acollit la fe que en un primer moment els apòstols van 

predicar, d’una manera especial Pau fora del món jueu, sense el qual potser nosaltres 
no hauríem conegut el missatge cristi
formant part d’aquest nou poble de Déu que vol caminar guiat per l’Esperit. 
En som prou conscients del do que hem rebut amb el Baptisme? 
Ens sentim prou Església, la vivim com formant part d’una família que e
ens  protegeix i ajuda a viure i celebrar la fe? 
Em sento membre actiu d’aquesta Església de Jesús, estic content d’allò que fa bé i 
em dol l’escàndol que pot provocar?
Participo amb els altres cristians de l’activitat de l’Església, concretad
en la meva comunitat local? Valoro les celebracions en especial la missa dominical? 
Totes aquestes i d’altres són preguntes que ens hem de ser per no adormir
oblidar el que som.  
 

Intencions de misses 

Dissabte 28 : Pere Espuña

Diumenge 29 : 10h Pere Baulenas i Vilaró

Calm.   

Dilluns 30 : Maria Morera Batallé

Dimarts 1 : En acció de gràcies al Bisbe Torras i Bages

Dimecres 2 : Ànimes  

Dissabte 5 : Francisco Reixach

Diumenge 6 : 10h Josep M. Relats Ruaix.  12h

 

Tinguem en compte...

Horari de Misses : Dilluns

vespre. Dijous a les 8 del matí. Diu

Horari de despatx: Dimarts de les 4 a 2/4 de 6 de la tarda.

Càritas Parroquial : Dijous de 5 a 8 de la tarda
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GRÀCIES PER SER ESGLÉSIA  
La Festa dels apòstols Pere i Pau convida als que ens sentim 

sglésia a donar gràcies a Déu per poder formar
Baptisme som Església, aquest sagrament ens hi ha incorporat 
i ens sentim membres d’una família, d’una comunitat que 
acompanya la nostra fe i ens facilita celebrar-la i viure
Hem acollit la fe que en un primer moment els apòstols van 

predicar, d’una manera especial Pau fora del món jueu, sense el qual potser nosaltres 
no hauríem conegut el missatge cristià. Avui en donem gràcies a Déu i ens sentim 
formant part d’aquest nou poble de Déu que vol caminar guiat per l’Esperit. 
En som prou conscients del do que hem rebut amb el Baptisme?  
Ens sentim prou Església, la vivim com formant part d’una família que e

protegeix i ajuda a viure i celebrar la fe?  
Em sento membre actiu d’aquesta Església de Jesús, estic content d’allò que fa bé i 

l’escàndol que pot provocar? 
Participo amb els altres cristians de l’activitat de l’Església, concretada per començar 
en la meva comunitat local? Valoro les celebracions en especial la missa dominical? 
Totes aquestes i d’altres són preguntes que ens hem de ser per no adormir

Intencions de misses  

: Pere Espuña 

10h Pere Baulenas i Vilaró. Família Dorca Llavina. 12 h

Maria Morera Batallé 

n acció de gràcies al Bisbe Torras i Bages 

rancisco Reixach Collell 

10h Josep M. Relats Ruaix.  12h Comunitat parroquial   

Tinguem en compte...  

Dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte missa a 

ijous a les 8 del matí. Diumenge a les 10 i a les 12.  

Dimarts de les 4 a 2/4 de 6 de la tarda. 

: Dijous de 5 a 8 de la tarda 

 
de juny de 2014 

La Festa dels apòstols Pere i Pau convida als que ens sentim 
poder formar-ne part. Pel 

sglésia, aquest sagrament ens hi ha incorporat 
unitat que 

la i viure-la.  
Hem acollit la fe que en un primer moment els apòstols van 

predicar, d’una manera especial Pau fora del món jueu, sense el qual potser nosaltres 
à. Avui en donem gràcies a Déu i ens sentim 

formant part d’aquest nou poble de Déu que vol caminar guiat per l’Esperit.  

Ens sentim prou Església, la vivim com formant part d’una família que ens fa costat, 

Em sento membre actiu d’aquesta Església de Jesús, estic content d’allò que fa bé i 

a per començar 
en la meva comunitat local? Valoro les celebracions en especial la missa dominical?  
Totes aquestes i d’altres són preguntes que ens hem de ser per no adormir-nos i 

12 h Pere i Teresa 

missa a les 8 del 



Vida de la parròquia 

Sortida a  l’Ametlla i Puiggraciós : Els dies 27 i 28 un petit grup de joves i grans que 

participen en activitats parroquials han fet una sortida a L’Ametlla del Vallès i des 

d’aquesta població han pujat a Puiggraciós. 

   

Enterraments : El dia 22 Naty Monés Botella de 82 anys d’edat. El dia 23 Joana Pérez 
Solís de 87 anys.  
                                                          Que reposin en la Pau del Senyor! 
 

 

Col·lecta a favor de Càritas : El dia de Corpus es van recollir 499,66€.  

Donatius .............................................................................................................290,00€  
Moltes gràcies!  

 
 
Proclames matrimonials : Preparen el seu casament l’Aleix Grille Vilardebó, fill de 
Josep i Immaculada, nascut a Vic i veí de Centelles i la Míriam Lara Farré, filla de 
Llorenç i M. Teresa, nascuda a Granollers i veïna de Centelles. També Òscar Sánchez 
Martínez, fill de Santos i Juliana, nascut a Vic i veí de Centelles i Montserrat Corderas 
Espona, filla de José i Magdalena, natural i veïna de Centelles. 
 
 

 
 
Sant Pere de Bertí : Avui festa de Sant Pere, a les 6 de la 
tarda Missa en honor del patró. A la sortida, l’Ajuntament 
de Sant Quirze Safaja ens obsequia amb coca i begudes.  
 
 
 

 
Parròquia de Sant Martí de Centelles   
 
Enterrament:  El dia 23 Manel Bubé i Soler de 78 anys d’edat.  
                                                      Que descansi en la Pau del Senyor!    
 
 
Per a pensar  
 

Feliços els qui afronten el risc, 
els qui saben assaborir tota cosa, tota acció, tot gest, 

els qui prenen la vida com a possibilitat de créixer, 
els disponibles que estan sempre a punt. 

 
 
 

Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat . També amb el domini .com 
(www.parroquiadecentelles.com)  


