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Les humitats de la 
façana de l’església   

 
Aquests setmana s’ha 
realitzat la segona fase de la 
restauració de l’afectació de 
les humitats a la façana de 
l’església i a l’interior del 
temple: s’han retirat els 
estucats, arrebossats i 
enguixats alterats, per 
facilitar l’assecament de les 
parets. En una tercera fase 
s’aplicaran morters drenants 
i es refaran els estucats.  

Aquest procés  es realitza de forma lenta per assegurar l’assecat de les parts 
alterades.  
Tal com vam informar en el seu moment, en la primera fase es va introduir un procés 
electrònic que inverteix la polaritat de les molècules d’aigua i atura el procés 
ascensional de la humitat. Esperem que el resultat final sigui satisfactori.  
 

 
  
     



Tinguem en compte... 
 

Despatx parroquial 

Truqueu abans al  93 881 10 32, o  mòbil 650 443 432 o escrivint un correu a 

info@parroquiadecentelles.cat   

 

Horari de misses 
Aquesta setmana dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres missa a les 20 h. Dissabte 

missa anticipada a les 20 h. Diumenge missa a les 11 h.  

 

Intencions de misses 

Dissabte 14: Família Mas Sayós 
Diumenge 15: Julio Bares Castro. Maria Portet Abancó. Maria Vallmitjana Benet. Salvador 
Campàs i Maria Fornols.    
Dilluns 16: Ramon Sala i Terresa Aregall. Coloma Mata   
Dimarts 17: Família Vilaseró  
Dimecres 18: Esposos Àngel Sala i Assumpta Morell 
Dijous 19: En acció de gràcies 
Dissabte 21: Família Vallmitjana Benet 
Diumenge 22: Maria Calm Preseguer.    

 
 
Vida de la Parròquia  

  
 Bateig: Pau Teixeira Jiménez, fill de Cristian i Cirithia. Van  ser padrins Vinicio Ortiz i 

Valentina Jiménez.  
    Benvingut a la comunitat parroquial! 

 
Catequesi: El dimecres dia 11  hi ha haver la reunió amb els pares i mares dels que han fet la 
Comunió per valorar com havia anat i preparar el proper curs.  
  
  
Col·lectes ...................................................................................................................331,73€ 
Donatiu calefacció......................................................................................................  50,00€ 
Donatiu parròquia.....................................................................................................    60,00€. 
Càritas ..................................................................................................... .................. 100,00€ 
 
      Moltes gràcies 

    Per a pensar 
De la carta  amb motiu de l’Any Ignasià  

Déu ens mira amb amor de Pare, no deixa de mirar-nos, recorre amb nosaltres cada pam de la nostra 
vida; no fem un pas sense que Ell el camini amb nosaltres. I no es cansa d’esperar, no s’impacienta. 
Desitja sempre el nostre creixement. Ell sempre compta amb què el canvi a millor és possible en 
nosaltres en tots els moments de la vida. 

Com sant Ignasi, deixem a Crist entrar a les nostres vides, perquè hi creixi i ens transformi. I ens ajudi a 
transformar el món en aquesta casa comuna que el Pare vol; aquesta llar càlida que acull tothom i que 
per a tothom té pa, taula i una paraula clara d’esperança. 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

