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EL MEU BATEIG 

Aquest mes m’animo a parlar del Baptisme o Bateig. El bateig 
l’entenc com a símbol d’entrada al camí cristià. Batejar-se vol 
dir immergir o submergir-se sota l’aigua, immergir-se en Déu.  
El do del Baptisme ens introdueix, immergeix en la vida de 
Déu, vida a la qual som cridats per sempre. Pel Baptisme 
esdevenim membres de la gran família dels fills i filles de Déu: 
membres de l’Església. 
Normalment les famílies decideixen batejar el seu fill o filla 
quan són nadons perquè així des de petits ja són al costat de 
Déu. Personalment, jo em vaig batejar fa poc, és a dir de jove, 
i vaig poder triar el que volia, si batejar-me o no. Crec que vaig 
tenir la sort de dir que sí, perquè et sents inclòs en una altra 
gran família de gent com tu: els cristians.  

                                                                                                        Maria . Grup Baobab 
  

 
 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses : Aquesta setmana 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 : Dimarts de les 4 a 2/4 de 6.  

Càritas parroquial: Dijous de 5 a 8 tarda. 

 

Intencions de misses 

Dissabte 9 : Assumpció Salomó 

Diumenge 10 : 10h Comunitat parroquial. 12h Josep Vivet (1r Aniv.) 
Dilluns 11 : Ramona Soldevila  
Dimarts 12 :Assumpta Morell i Àngel Sala  

Dimecres 13 : Difunts 

Dijous 14 :Ànimes 

Divendres 15 : Ànimes  

Dissabte 16 : Difunts 

Diumenge 17 : 10h Comunitat parroquial.12h Maria Calm  



Vida de la parròquia  

Catequesi de Comunió: Dilluns  i dimarts a ¼ de 6 de la tarda. 

Catequesi Familiar : Dilluns a les 9 del vespre. 

Formació d’adults : Dimecres a 2/4 de 9 del vespre  

Catequesi de Confirmació : Dijous a les 7 de la tarda. 

Animadors del cant a la litúrgia : Reunió dimecres a les 7 de la tarda. 

 

 
 
 
Sant Antoni Abat : Dissabte vinent a les 9 del matí Missa a la 
Capella, a les 12 benedicció dels animals a la plaça Major. A les 5 
de la tarda Rosari a la Capella.  
 
 
 
 

Enterrament : El dia 7 Josep Druguet Boix de 82 anys d’edat. 
                                      Que descansi en la Pau del Senyor! 
 
Sala Museu : La podeu visitar avui de 5 a 7 de la tarda. 
Els que l’heu visitada heu valorat molt el treball fet, però ja 
sabeu que el cost per a la Parròquia és de 24.908,40€. Per 
això us demanem la vostra ajuda. Hi dedicarem les 
col·lectes del mes de gener. El dia 1 vam recollir 292,06€. 
Col·lectes del dia 3 i 4 de gener: 308,37€. Confiem en tots 
els que estimeu el vostre patrimoni. Gràcies.    
 
Pessebre 2015 : Podeu visitar encara a l’església els diorames que han fet els nens i 
nenes de Catequesi amb la col·laboració i mestratge de Norbert Gómez i que han 
obtingut el 3r premi del Concurs de l’Associació de pessebristes de Centelles.   
 
Col·lectes 
Col·lecta Càritas Nadal ................................................................................... 523,51€ 
Col·lecta Santa Coloma ....................................................................................198,90€ 
Donatiu: ...............................................................................................................50,00€ 
Full i Espurna: Total previst: 56€  Total recollit ................................................. 52,35€  
 
Parròquia de Sant Martí de Centelles  

Moviment parroquial de l’any 2015 
    Matrimonis a la parròquia 1  
    Enterraments 2, 1 dona i 1 home     
El dia dels Reis  com cada any a les 11 es va celebrar la Missa a Sant Martí.  
 
Per a pensar 
LES OBRES DE MISERICÒRDIA, AVUI. 
6. Redimir el captiu. No podem fer fora de la presó tots els presos, però sí que podem 
alleugerir-los i  orientar-los; treure’ls les cadenes de l’esperit! 

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


