
Diumenge 3 de Quaresma / C
  
MÉS QUE POSAR UN PEDAÇ

han anat fent el manteniment de l’edifici i pagant  l’aigua i la llum. El novembre del 2009 la 
Parròquia va fer un préstec
per valor de 2.320,00€ per 
formada a mitjans del 2010 per 
Parròquia pensant ja en les despeses que es preveien. 
nova junta que és la que haurà de vetllar per les obres.
Caldrà que,  un cop acabades les obres d’aquesta primera fase, sapiguem 
inversió feta i mirar que doni el millor servei al poble a través de les activitats apropiades que 
també aportin un benefici al Centre.
 

Tinguem en compte...

Horari de Misses : Dilluns, dimarts, 

a les 8 del matí. Diumenge 

Despatx parroquial : Dimarts de les 4 a 2/4 de 6. 

Càritas parroquial: Dijous de 5 a 8 tarda.

 

Intencions de misses

Dissabte 27 : Família Ribé Portet

Diumenge 28 : 10h. Josep M. Relats Ruaix. 12h  Comunitat Parroq

Dimarts 1 : Esperança Garriga

Divendres 4 : Miquel Balmes Aregall

Dissabte 5 : Família Ribé Portet

Diumenge 6 : 10h. Irene Aguilar i família. 
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MÉS QUE POSAR UN PEDAÇ  
Al Centre Parroquial li convé molt més que posar un 
pedaç. Fa temps que s’anava actuant tapant forats
ara ja no es podia continuar així. 
d’abandonar o tirar endavant la  rehabilitació que el 
Centre es mereix. D’aquí que les obres de reforma 
que hem emprès tinguin un pressupost de 
205.449,92€ tot i mirant d’ajustar
dèiem la setmana passada. Això vol dir que haurem 
d’esforçar-nos per trobar el suport econòmic 
que ajudi la Parròquia a fer front a aquest import. 
Des del 2007 al 2015 les dues juntes que hi ha hagut 

han anat fent el manteniment de l’edifici i pagant  l’aigua i la llum. El novembre del 2009 la 
stec, que no es va retornar, a la Junta que llavors hi havia al Centre 

€ per a la impermeabilització de la teulada. L’any 2014 
a mitjans del 2010 per joves del Triquet va fer una aportaci

Parròquia pensant ja en les despeses que es preveien. Des del juliol del 2015 hi ha una 
nova junta que és la que haurà de vetllar per les obres. 
Caldrà que,  un cop acabades les obres d’aquesta primera fase, sapiguem 

rsió feta i mirar que doni el millor servei al poble a través de les activitats apropiades que 
també aportin un benefici al Centre. 

Tinguem en compte...  

illuns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte a les 8 del vespre. 

Diumenge missa a les 10 i a les 12. 

: Dimarts de les 4 a 2/4 de 6.  

Dijous de 5 a 8 tarda. 

Intencions de misses  

: Família Ribé Portet 

: 10h. Josep M. Relats Ruaix. 12h  Comunitat Parroquial 

Esperança Garriga 

Miquel Balmes Aregall  

: Família Ribé Portet 

Irene Aguilar i família. 12h Família Argelagués Noguera

 
 / 28 de febrer de 2016 

l Centre Parroquial li convé molt més que posar un 
actuant tapant forats i 

ara ja no es podia continuar així. O s’havia 
endavant la  rehabilitació que el 

D’aquí que les obres de reforma 
que hem emprès tinguin un pressupost de 

tot i mirant d’ajustar-lo al màxim, com 
Això vol dir que haurem 
suport econòmic exterior 

a Parròquia a fer front a aquest import.  
ues juntes que hi ha hagut 

han anat fent el manteniment de l’edifici i pagant  l’aigua i la llum. El novembre del 2009 la 
que no es va retornar, a la Junta que llavors hi havia al Centre 

zació de la teulada. L’any 2014 una altra Junta 
joves del Triquet va fer una aportació de 5.000,00€ a la 

Des del juliol del 2015 hi ha una 

Caldrà que,  un cop acabades les obres d’aquesta primera fase, sapiguem fer rendible la 
rsió feta i mirar que doni el millor servei al poble a través de les activitats apropiades que 

vendres i dissabte a les 8 del vespre. Dijous 

 

Família Argelagués Noguera 



Vida de la parròquia 

Missa familiar: Avui  a les 12 del migdia. 
 

Vespres de Quaresma : Avui a les 6 de la tarda, a l’església de Sant 
Martí de Centelles. Les prepara el grup de Comunicació. Els que no 
porteu cotxe  ens trobarem a la Plaça dels Àngels a 2/4 de 6.     
 
 
 
 
 

 
Catequesi Familiar : Dilluns a les 9 del vespre, preparació del treball de mes de març amb 
els pares i mares.  
 
Càritas Parroquial : Reunió dilluns a les 9 del vespre.  
 
24 hores de pregària per al Senyor : Aquest any novament el Papa ens convida a ser-hi. A 
Centelles fem nostra aquesta invitació. Serà, com l’any passat, a la Capella del Socós 
aquest divendres dia 4 de març a les 12 del migdia. Començarem amb una pregària inicial 
participada i acabarem l’endemà dissabte dia 5 a les 12 amb la pregària dirigida que 
començarà les 11. La resta de les 24 hores seran de pregària personal. Avui trobareu les 
reixetes  Vull ser a les 24 hores de pregària   al cancell de l’església per apuntar-vos-hi. Una 
bona proposta per viure aquesta Quaresma de l’Any de la Misericòrdia.  
 
Missa a la Residència San Gabriel : Va ser ahir darrer dissabte de mes.  
 
Proclama matrimonial : Preparen el seu casament l’Òscar Lara Fernández  fill de Francisco 
i Manuela, nascut a Vic i veí de Centelles amb Georgina Muñoz Colom, filla de Juan i 
Carmen, natural de Vilassar de Mar i veïna de Centelles. 
  
Bateig : El dia 21 Ivan Ortiz i Molina, fill d’Oscar i Raquel. Van ser padrins  Sergio Guerrero i 
Vanessa Molina.  
     Benvingut a la Comunitat parroquial ! 
Col·lectes : .......................................................................................................... 329,38€ 
Full i Espurna : S’haurien d’haver recollit 56€, se’n van recollir .........................   47,60€ 
                                                                                                            Moltes gràcies  
 
Parròquia de Sant Martí de Centelles 
Enterrament : El dia 25 Josep Romeu i Traveria de 83 anys d’edat.  

Que descansi en la Pau del Senyor! 
 
Per a pensar 
 
LES OBRES DE MISERICÒRDIA, AVUI. 
 
13. Sofrir amb paciència les debilitats del proisme. ...i les teves! T’ajudarà a créixer en l’amor 
i la misericòrdia. Tots ens necessitem. Ajuda, acompanya, anima... 
 

 
 

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


