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Visita als Monestirs de Sant Joan de les Abadesses i Ripoll 

 
La Parròquia el va organitzar i el va portar a terme  el passat divendres dia 16 d’agost. La sortida d’estiu, 
com l’anomenem, ja és una activitat tradicional de la Parròquia i ens serveix per conèixer llocs nous o ja 
visitats, però que sempre revelen quelcom que no coneixíem. Sobretot, ajuden a la compartició, a 
l’intercanvi i al sentir-nos de casa i com a casa, cosa que mai és sobrera en una comunical parroquial. 
El viatge, aquest cop curtet, la visita explicada, la taula on compartir el dinar i l’acollida que en aquest 
cas vam tenir dels rectors de cada una de les parròquies visitades ens fan sentir més aprop  els uns 
dels altres i ens fan prendre consciència de fer camí junts, amb les dificultats pròpies i els guanys 
assolits. Tan de bo que aquests intercanvis entre parròquies fossin més sovintejats! 

 

  



Tinguem en compte... 

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

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

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

 

Intencions de misses 

Dissabte 17: Joan Barnils i Nativitat Domingo. Família Ribé Portet 

Diumenge 18:  Llorenç Vilaró. Àngel Sala i Assumpció Morell. Coloma Mata  

Divendres 23: Rosa Cabrafiga Vilalta 

Dissabte 24: Comunitat parroquial 

Diumenge 25:  Esposos M. Lurdes Roca i Joan Vall·llovera. Esposos Ramon Codina i 

Antònia Vilar. 

 

Vida de la parròquia  

 
Dinar de germanor 2019: 
L’arrossada tindrà lloc el 
dissabte dia 7 de setembre 
a la Sagrera. Ja podeu 
comprar els vostres tiquets 
a la Parròquia, a   l’ Antic 
Forn Riera  o a la Fleca 
Pujades fins el dia 3 de 
setembre.   Preu 15 €. Cal 
portar plat i coberts 
 
                 

Enterrament: El dia 11 Maria Prat Molist de 87 anys d’edat.  

    Que descansi en la Pau del Senyor! 
 
Col·lectes: ................................................................................................................. 341,70€ 
Full i Espurna: 41,70€. Demanem responsabilitat als qui agafen el Full sense pagar o sense 

abonar el que correspon.      
 
Visita al campanar i Sala Museu de la Parròquia: El dia de la Festa Major, diumenge 1 de 

setembre  de les 5 a les 7 de la tarda. Tingueu present que cal apuntar-se abans, ja que les 
visites són limitades. Els petits han d’anar acompanyats d’un adult..  

 
Per a pensar  
 
 
El refrany diu: “Dient les veritats es perden les amistats” 
Val més  no dir res, callar i no voler quedar malament per no ser qüestionats??? 
Pensem-hi!  

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

