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Les humitats a la façana de l’església  

El juliol de 2021 (vegeu Espurnes 602 i 603) anunciàvem les obres de reparació de 
les humitats permanents i que s’anaven agreujant a la façana de l’església. Durant tot 
aquest temps s’hi ha anat treballant i  aquesta setmana s’ha acabat el procés, amb la 
restauració de l’esgrafiat per tal que l’obra quedés completada. Esperem que 
l’assecat  del material  acabi donant  el color més encertat i més proper al de la resta 
de la façana, tenint en compte que aquest fragment és obra nova i la resta porta molt 
anys. És aviat per tenir el resultat final però tot fa preveure que haurem resolt el 
problema, que també existeix en altres parts de l’edifici, tot i que era a la façana on 
calia actuar primer. Aquesta és una despesa més que ha hagut d’afrontar la 
parròquia, sense cap ajut extern,   i encara que no us podem donar el cost total, sí 
que us demanem  altra vegada un esforç  superior a l’habitual per ajudar 
econòmicament a pagar el que és una millora per l’edifici en bé de tot el poble. Moltes 
gràcies.  
                                                                             
 

   

 



Tinguem en compte... 
 

Despatx parroquial: Truqueu abans al  938 811 032 o escriviu un correu a 

info@parroquiadecentelles.cat   

 
Horari de misses: Dilluns, dimarts, dimecres i divendres a les 20h. Dissabte missa 
anticipada a les 20 h. Diumenge a les 11h.   
 

Intencions de misses 

Dissabte 15: Francisco Mataró. Anna M. Aguilar Peyra  
Diumenge 16: En acció de gràcies pels 59 anys del matrimoni de Josep i Teresa.  
Difunts Família Vilà Farràs. Esposos Bonifacio Rodríguez i Fidela Teruel i Sergio Peláez. 
Difunts Família Aguilar Peyra  
Dilluns 17: Família Sallent Costa 
Dissabte 22: Coloma Soler. Esposos Josep Costa i Victòria Casanovas  
Diumenge 23: Ton Carrera i Antonia Calm  
 
Vida de la Parròquia                  
 
Catequesi 2n curs: Dimarts o dimecres a les 17,15h.    
 
Comiat i agraïment a les Missioneres dels Sagrats Cors: Va tenir lloc diumenge passat 
amb la missa d’acció de gràcies pels  83 anys de labor educativa i pastoral a  Centelles, amb 
una gran participació del poble.  

  
 Curs de Formació Permanent: Començarem el curs amb una xerrada del jesuïta  David 

Guindulain que completarà la visita a La Cova. Serà el dijous 10 de novembre a les 19 h, a la 
Sala Mn. Esteve de la Parròquia. Reserveu-vos aquesta data. Properament us anunciarem la 
resta de xerrades del curs.  

 
 Exposició a l’Albergueria:  Paisatges de David Casals Moreno, inaugurada  el divendres dia 

14 d’octubre i oberta fins el dia 11 de desembre de 2022, els dijous i divendres de 17 a 20 h, 
els dissabtes d’11 a 14 h i de 17 a 20 h i els diumenges i festius d’11 a 14 h.      

 
 Col·lectes dissabte, diumenge ............... ............................................... ..........      320,66€ 
  

 Per a pensar  

   

El cos que som és una gramàtica de Déu, n'és la llengua materna. Per això, la mística dels 
sentits o de l'instant és una espiritualitat que considera els sentits com a camí que guia i com 
a porta que ens obre a la trobada amb Déu.  

El punt místic d'intersecció de la història divina amb la història humana és l'instant. No un 
instant idealitzat o abstracte, sinó aquest instant concret. L'instant és l'únic contacte entre les 
possibilitats infinites de l'amor diví i l'experiència mutable i progressiva de l'humà en nosaltres. 
La mística de l'instant ens reenvia, així, a l'interior d'una existència autèntica, ens ensenya a 
tornar-nos realment presents: a veure en cada fragment l'infinit, a sentir la remor de l'eternitat 
en cada so, a tocar l'impalpable amb els gestos més simples, a assaborir l'esplèndid banquet 
del que és frugal i escàs, a embriagar-nos amb l'olor de la flor sempre nova de l'instant. 
J.Tolentino Mendonça 

                    Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat    o   .com                 

http://www.parroquiadecentelles.cat/

