
Assumpció de la Mare de Déu 
 
Inauguració de la Sala –
Centelles 
 
Des de fa uns mesos una colla de voluntaris i professionals han estat treballant per 
condicionar un espai al trifori de l’església parroquial per guardar
elements litúrgics seleccionats que són patrimoni de la parròquia. Un cop documen
i exposats seran  visitables i esdevindran una mostra valuosa del llegat que ens han 
deixat els que han anat al davant nostre. 
Acabat aquest treball us convidem avui a les 7 de la tarda a la inauguració d’aquest 
espai que ha dissenyat l’arquitecte Ro
Al mateix temps s’ha editat un catàleg elaborat per 
de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya
amb fotos de Pep Puvill i disseny de David Casals. Tot  amb l’assessora
Delegació Episcopal del Patrimoni Cultural del Bisbat de Vic. 
D’aquesta manera la Parròquia disposarà d’un espai on hi haurà endreçats i exposats  
diversos elements: escultures i retaules
d’altar, canelobres, palmatòries i fanals
o que només serveixen ocasionalment. Així els més joves ho podran conèixer de 
primera mà. Aquesta serà la dimensió didàctica i, si voleu, catequètica que també 
tindrà la Sala-Museu.  
Portes obertes: Diumenges 16,23 i 30 d’agost i dimarts 1 de setembre, de 11 a 12h  i  
de 13 a 14h, tardes de 18 a 20h.
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–Museu de l’església parroquial de Santa Coloma de 

Des de fa uns mesos una colla de voluntaris i professionals han estat treballant per 
condicionar un espai al trifori de l’església parroquial per guardar-hi les peces d’art i 
elements litúrgics seleccionats que són patrimoni de la parròquia. Un cop documen
i exposats seran  visitables i esdevindran una mostra valuosa del llegat que ens han 
deixat els que han anat al davant nostre.  
Acabat aquest treball us convidem avui a les 7 de la tarda a la inauguració d’aquest 
espai que ha dissenyat l’arquitecte Romà Arañó Güell.  
Al mateix temps s’ha editat un catàleg elaborat per Miquel Mirambell Abancó, director 
de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya
amb fotos de Pep Puvill i disseny de David Casals. Tot  amb l’assessora
Delegació Episcopal del Patrimoni Cultural del Bisbat de Vic.  
D’aquesta manera la Parròquia disposarà d’un espai on hi haurà endreçats i exposats  

scultures i retaules, reliquiaris, calzes, sagrari, custòdies
anelobres, palmatòries i fanals, objectes processionals i d’altres ara en desús 

o que només serveixen ocasionalment. Així els més joves ho podran conèixer de 
primera mà. Aquesta serà la dimensió didàctica i, si voleu, catequètica que també 

Portes obertes: Diumenges 16,23 i 30 d’agost i dimarts 1 de setembre, de 11 a 12h  i  
de 13 a 14h, tardes de 18 a 20h. 
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i exposats seran  visitables i esdevindran una mostra valuosa del llegat que ens han 

Acabat aquest treball us convidem avui a les 7 de la tarda a la inauguració d’aquest 

Miquel Mirambell Abancó, director 
de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya, 
amb fotos de Pep Puvill i disseny de David Casals. Tot  amb l’assessorament de la 

D’aquesta manera la Parròquia disposarà d’un espai on hi haurà endreçats i exposats  
ustòdies, faristols 

i d’altres ara en desús 
o que només serveixen ocasionalment. Així els més joves ho podran conèixer de 
primera mà. Aquesta serà la dimensió didàctica i, si voleu, catequètica que també 

Portes obertes: Diumenges 16,23 i 30 d’agost i dimarts 1 de setembre, de 11 a 12h  i  

 



Intencions de misses  

Dissabte 15 : 10h Assumpció Pujol i Antoni Puig.  12h Maria Calm    

Diumenge 16 : 10h Esposos Ramon Sala i Teresa Aregall. 12h Esposos Joan 

Vall·llovera i M. Lurdes Roca    
Dilluns 17: Llorenç Vilaró i esposa   

Dimarts 18 : Esposos Àngel Sala i Assumpció Morell  

Dimecres 19 . Dolors Puigdollers i Joan Ruvireta  

Dijous 20:  Antonio Capel  

Divendres 21 : Mn. Jaume Tuneu Blancafort     

Dissabte 22 : Alberto López Muñoz 

Diumenge 23 : 10h Comunitat Parroquial 12h Ramon Codina Sala    

 

Tinguem en compte... 

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

dijous a les 8 del matí. Diumenge:  a les 10 i a les 12. 

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

Càritas Parroquial : Dijous de 5 a 8 de la tarda  

 

Vida de la parròquia  

 
Arrossada popular : Serà el dissabte 29 d’agost. Fins el dia 27 reserveu el vostre 
tiquet a la Parròquia, Vins Parés, Antic Forn Riera i Fleca Pujadas. Preu 14€.  
 
 
Col·lecta dissabte i diumenge ..........................................................................284,04€ 
Full i Espurna .......................................................................................................51,09€  
Donatius ...........................................................................................................  170,00€ 
                                                                                  Moltes gràcies! 
Per a  pensar  
 
Avui hem de felicitar la Mare de Déu, Assumpta al cel,  per haver aconseguit 
l’objectiu , viure amb Déu per sempre.... I això costa. Per això la imatge “angelical” de  
Maria no és ben bé l’autèntica. Avui ens cal descobrir en Maria una fe realista, una 
vida confiada en Déu, però amb les mateixes dificultats que nosaltres tenim per a 
creure i seguir la voluntat de Déu... 
L’hem de felicitar per la seva fermesa :  Maria és la dona ferma que manté el seu sí  
per damunt de tot. Quina és la nostra fermesa, com som fidels al nostre sí baptismal o 
donat en la confirmació del baptisme. Maria no es fa enrere. I nosaltres?  Som prou 
valents per assumir les dificultats, les creus que ens fan patir en forma de malaltia, de 
dol, de poques ganes de viure... que sotraguegen la nostra vida? 
 

 
Podeu trobar-nos a www.parroquiadecentelles .cat 

I també amb el domini .com  


