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RESTAURACIÓ  DE LA CREU PROCESSIONAL 

 
 
És una de les peces  de més valor que tenim i tots veieu que  necessita una  restauració i un 
treball de conservació que li retorni la bellesa i la dignitat que ha de tenir. La neteja que des 
d’aquí podem fer és insuficient i  demana la intervenció d’un tècnic que refaci els esmalts, 
reforci la fusta, arrangi les esquerdes  i li retorni la lluentor que ha anat perdent amb el pas 
del temps.  
Ens hi posem doncs, amb la voluntat de poder-la lluir ben aviat. Els  diferents pressuposts 
que hem demanat ronden els 1.000 €. Comptem amb l’apadrinament  dels que vulgueu 
ajudar a fer aquesta restauració. Algunes famílies ja  s’hi han compromès, però seria bo 
trobar-ne més. Feu-nos-ho saber.  Serà en bé de tots.  
 

 
 



Tinguem en compte...  

Horari de misses: Dilluns, dimarts, dimecres i  divendres a les 8 del vespre. Dijous a les 8 del 

matí. Dissabte missa anticipada a les 8 del vespre. Diumenge missa a les 11 del matí.  

Despatx parroquial: Els dimarts de les 6 a 2/4 de 8 del vespre.  

Càritas parroquial: Centre de Distribució d’Aliments dijous de 5 a 7 de la tarda. 

 

Intencions de misses 

Dissabte 9: A Ia Mare de Déu de Lurdes en acció de gràcies  

Diumenge 10: Germanes Antònia i Dolors Codina   

Dimarts 12: Ànimes  

Dimecres 13: Antònia Minguet  

Divendres 15: Família Vallduriola Mata  

Dissabte 16: Pere Argemí Garriga  

Diumenge 17: Martí Morell Mas (2n Aniv.) Josep M. Relats Ruaix. Maria Calm Preseguer  

 

Vida de la parròquia 

Nous cançoners  Missa Dominical: Estrenem un centenar de cançoners que afegirem als 
que tenim. Són de l’última edició que s’ha fet i això ens permetrà retirar els més vells  que ja 
no tenen  el repertori complet de cants. És en bé de tots i per una participació més plena en 
els cants de les celebracions. Cal que us acostumeu a agafar-los  i a fer-ne ús els qui  
habitualment no ho feu. I que un cop utilitzats els deixeu  al seu lloc. Per tal de preservar el 
seu deteriorament uns quants voluntaris els han folrat. Els ho agraïm i a tots us demanem una 
ajuda suplementària per afrontar el seu cost. Moltes gràcies.     
 
Catequesi: Reunió de catequistes  per revisar el curs i planificar el proper  dilluns a les 5,15 

de la tarda. A nivell Arxiprestal reunió a Hostalets de Balenyà divendres  a les 8 del vespre. 
  
Confirmació: Dijous passat el grup jove que es prepara per la Confirmació va revisar el 

treball d’aquest curs i projectar la continuació després del parèntesi de l’estiu. 
 
Capella de Sant Antoni: Cada dimecres PREGÀRIA a les 4 de la tarda.  

 
Capella del Socós: Aquest mes cada dia a les 7 del vespre Rosari i Mes del Sagrat Cor. 
 
Full i Espurna:.........................................................................................................   56,74€ 
Col·lecta per Càritas .............................................................................................. 308,71€ 
Donatiu : ...................................................................................................................100,00€ 

 
Per a pensar 

 
Hem d’usar sàviament el temps i adonar-nos que sempre és el moment oportú per fer les 
coses bé.  
Nelson Mandela  

 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

