
Diumenge 22 de durant l’any /A

Visita a Tiana, Cartoixa de Montalegre i Mataró

acollir-les i explicar la seva història. Pe
Els homes vam visitar la cartoixa durant dues hores! Més del que ens esperàvem. El 
cartoixà ens va explicar tots els 
forma excepcional, pel claustre 
sala capitular, l’església i la seva portada i el refetor. L’austeritat no  renyeix amb el 
bon gust. Tot ben explicat i exemplificat. 
home de 83 anys, ple de vida i salut, per explicar
misericòrdia.  L’exemple i la passió van marcar  els visitants i això va ser la millor 
impressió per compartir i fer comprendre a les dones la singularitat de la visita.  Dinar a 
Mataró i a la tarda l’església parroquial de Santa Maria de Mataró i  la magnífica 
capella dels Dolors, van tornar a unir els ànims i el grup. Dues hores de visita a la 
Cartoixa, les vam compensar i compartir a la  tarda amb dues hores a Santa Maria de 
Mataró i a la capella dels  Dolors. Església del segle XVII, aprofita capelles gòtiques  
als laterals, guarda un retaule barroc del Roser i pintures a l’absis de Pere Pau 
Muntanya (s. XVIII). La capella de la confraria dels servites és un espai del divuit  on 
destaca la intervenció pictòrica d’Antoni Viladomat, tant a l’espai de c
de juntes. Pregària a la capella del Santíssim. I retorn a casa. Vam ser 47 persones 
repartides en dos autocars.
 

 

Tinguem en compte...

Horari de Misses : Aquesta setmana d

dissabte a les 8 del vespre. 

Horari de despatx: Dimarts de les 

Càritas Parroquial : Dijous de 5 a 8 de la tarda
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Visita a Tiana, Cartoixa de Montalegre i Mataró  
Volíem anar a visitar la Cartoixa de 
Montalegre i ho hem fet. Del segle  XV, 
encara està en funcionament. Acull 12 
monjos, però es repara per rebre noves 
incorporacions. Aquest renaixement fa ara 
observar més gelosament les seves 
costums. Per això aquesta 
generava neguits: al monestir només 
admeten homes. Les dones visitaven 
Tiana: els seus carrers i la parròquia amb el 
retaule del segle XVII. Varem comptar amb 
l’amabilitat de mossèn Joan

les i explicar la seva història. Però van haver de tenir paciència i esperar
Els homes vam visitar la cartoixa durant dues hores! Més del que ens esperàvem. El 

toixà ens va explicar tots els detalls de la història i vida de l’orde i ens va guiar, de  
forma excepcional, pel claustre gòtic de les cel·les, el cementiri, el claustre menor, la 
sala capitular, l’església i la seva portada i el refetor. L’austeritat no  renyeix amb el 
bon gust. Tot ben explicat i exemplificat. Fins i tot es va prosternar al terra, aquest 

e de vida i salut, per explicar-nos com fan la postura de 
misericòrdia.  L’exemple i la passió van marcar  els visitants i això va ser la millor 
impressió per compartir i fer comprendre a les dones la singularitat de la visita.  Dinar a 

l’església parroquial de Santa Maria de Mataró i  la magnífica 
capella dels Dolors, van tornar a unir els ànims i el grup. Dues hores de visita a la 
Cartoixa, les vam compensar i compartir a la  tarda amb dues hores a Santa Maria de 

dels  Dolors. Església del segle XVII, aprofita capelles gòtiques  
als laterals, guarda un retaule barroc del Roser i pintures a l’absis de Pere Pau 
Muntanya (s. XVIII). La capella de la confraria dels servites és un espai del divuit  on 

nció pictòrica d’Antoni Viladomat, tant a l’espai de culte com a la sala 
Pregària a la capella del Santíssim. I retorn a casa. Vam ser 47 persones 

repartides en dos autocars. 

Tinguem en compte...  

Aquesta setmana dilluns a les 12, dimarts, dimecres, divendres i 

bte a les 8 del vespre. Dijous a les 8 del matí. Diumenge a les 10 i a les 12. 

Dimarts de les 6 a 2/4 de 8 de la tarda. 

: Dijous de 5 a 8 de la tarda 

 
 d’agost de 2014 

Volíem anar a visitar la Cartoixa de 
Montalegre i ho hem fet. Del segle  XV, 
encara està en funcionament. Acull 12 
monjos, però es repara per rebre noves 
incorporacions. Aquest renaixement fa ara 
observar més gelosament les seves 
costums. Per això aquesta excursió 
generava neguits: al monestir només 
admeten homes. Les dones visitaven 
Tiana: els seus carrers i la parròquia amb el 
retaule del segle XVII. Varem comptar amb 
l’amabilitat de mossèn Joan, el rector,  per 

rò van haver de tenir paciència i esperar-nos. 
Els homes vam visitar la cartoixa durant dues hores! Més del que ens esperàvem. El 

detalls de la història i vida de l’orde i ens va guiar, de  
gòtic de les cel·les, el cementiri, el claustre menor, la 

sala capitular, l’església i la seva portada i el refetor. L’austeritat no  renyeix amb el 
va prosternar al terra, aquest 
nos com fan la postura de 

misericòrdia.  L’exemple i la passió van marcar  els visitants i això va ser la millor 
impressió per compartir i fer comprendre a les dones la singularitat de la visita.  Dinar a 

l’església parroquial de Santa Maria de Mataró i  la magnífica 
capella dels Dolors, van tornar a unir els ànims i el grup. Dues hores de visita a la 
Cartoixa, les vam compensar i compartir a la  tarda amb dues hores a Santa Maria de 

dels  Dolors. Església del segle XVII, aprofita capelles gòtiques  
als laterals, guarda un retaule barroc del Roser i pintures a l’absis de Pere Pau 
Muntanya (s. XVIII). La capella de la confraria dels servites és un espai del divuit  on 

ulte com a la sala 
Pregària a la capella del Santíssim. I retorn a casa. Vam ser 47 persones 

a les 12, dimarts, dimecres, divendres i 

les 10 i a les 12.  



 
 
 
Intencions de misses  

Dissabte 30 : Família Espuña Font 

Diumenge 31 : 10h Ramona Presseguer i Segimon Calm. 12h Esposos Andreu Coll i 

Ramona Cruells    

Dilluns 1 : Comunitat Parroquial  

Dimarts 2 :  Sor Pilar Nogué, Missionera dels Sagrats Cors 

Dijous 4 : Ànimes   

Divendres 5 : Ànimes 

Dissabte 6 : Pere Espuña 

Diumenge 7 : 10h Comunitat Parroquial. 12h En acció de gràcies    

 

Vida de la parròquia 

FESTA MAJOR EN HONOR DE SANT LLOP, COPATRÓ DE LA PA RRÒQUIA 
Avui  a la 1 del migdia, repic de campanes anunciant la festa 
Demà dia 1 de setembre festa de Sant Llop: a les 12 del migdia Ofici solemne, cantant 
per la Coral Veus de Tardor.  
Dimarts a les 8 del vespre missa pels difunts.     BONA FESTA A TOTHOM! 
 

Despatx parroquial. Horari d’estiu : Els dimarts de 6 a 2/4 de 8 de la tarda.  

Proclama matrimonial : Preparen el seu casament en Josep Lluís Silva Tobella, fill de 
Josep Lluís i Isabel, natural i veí de Sant Cugat del Vallès i la Maria Àngels Terns i 
Vall·llovera, filla d’Ignasi i Àngels, nascuda a Vic i veïna de Centelles.      
 
Enterrament : El dia 25 Mª Lluïsa Vitas Ochoa de 87 anys d’edat.                                                         
                                                                   Que descansi en la Pau del Senyor! 
 
 
Col·lectes: Dissabte i diumenge darrers .......................................................   334,98€     
Full i Espurna ....................................................................................................   47,53€  
      Moltes gràcies!  
 
Per a pensar  
 
Estimo la vida  
Estimo la vida perquè és i proclamo que és el més gran do que Déu m’ha donat, 
perquè va ser la meva possessió primera i serà l'ultima que em serà treta. Tenint-la en 
el meu haver he aconseguit infinites experiències, i m’he adonat que el valor més petit 
sobrepassa al valor de tot l'or del món.  
Estimo la vida, ¡la gaudeixo! … 
Estimo la vida perquè se que un dia s'apagarà el sol dels meus matins i aleshores 
sabré perquè servia estimar la vida així, amb tantes ganes. Gràcies, Senyor, per la 
vida que m’has donat.   

Fragment de la pregària feta a Santa Maria de Mataró, dijous passat. 
 

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


