
Diumenge XXX de durant l’any
 

Les ulleres del cor  

necessiten del nostre amor, ens en podem oblidar i acabar pensant només en 
nosaltres mateixos. 
Si les netegem cada dia també veurem que els altres es preocupen per nosaltres i que 
tenim molta sort. 
Senyor, cada dia les ulleres ben netes. Se
estimarà més. 

 

Intencions de misses 

Dissabte 24 :Mercè Noguera     

Diumenge 25 : 10h Família Carrera. 12h Coloma Vallmitjana Benet. Montserrat Relats 

Puyal (1r Aniv.)   

Dilluns 26 : Família Torán Aguilar

Dimarts 27 : Maria Casadesús

Dimecres 28 : Mercè Noguera

Dijous 29 : Ànimes 

Divendres 30 : Miquel Yespes Solà (8è Aniv.)

Dissabte 31 :  17 h  Mercè Noguera Comas. 20h Assumpció Buscà Morera

Diumenge 1 : 10h Mercè Sala Bou
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...Vols dir que no portes les ulleres molt 
brutes? 
... Oh! I tant! No m’he n’havia adonat.
Ara hi veig molt millor. Gràcies. Sempre 
em passa igual. De mica en mica 
coses es van tornant més borroses i 
acabo no distingint els detalls. Quan les 
netejo tot canvia; puc veure
En la nostra vida diària dur ben netes 
les “ulleres del cor” ens ajuda a estimar i 
ser més bons amics. Si no veiem que 
els altres estan a prop nostre i 

necessiten del nostre amor, ens en podem oblidar i acabar pensant només en 

Si les netegem cada dia també veurem que els altres es preocupen per nosaltres i que 

Senyor, cada dia les ulleres ben netes. Sense brutícia el nostre cor serà més bo i 

Intencions de misses  

:Mercè Noguera      

: 10h Família Carrera. 12h Coloma Vallmitjana Benet. Montserrat Relats 

amília Torán Aguilar   

Casadesús   

Mercè Noguera   

Miquel Yespes Solà (8è Aniv.)   

7 h  Mercè Noguera Comas. 20h Assumpció Buscà Morera

Mercè Sala Bou. 12h Carme Bellavista i Francisco Font
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...Vols dir que no portes les ulleres molt 

... Oh! I tant! No m’he n’havia adonat. 
Ara hi veig molt millor. Gràcies. Sempre 
em passa igual. De mica en mica les 
coses es van tornant més borroses i 
acabo no distingint els detalls. Quan les 
netejo tot canvia; puc veure-hi clar. 
En la nostra vida diària dur ben netes 
les “ulleres del cor” ens ajuda a estimar i 
ser més bons amics. Si no veiem que 

a prop nostre i 
necessiten del nostre amor, ens en podem oblidar i acabar pensant només en 

Si les netegem cada dia també veurem que els altres es preocupen per nosaltres i que 

nse brutícia el nostre cor serà més bo i 

De CIJAC  

: 10h Família Carrera. 12h Coloma Vallmitjana Benet. Montserrat Relats 

7 h  Mercè Noguera Comas. 20h Assumpció Buscà Morera       

Francisco Font 



Tinguem en compte... 

Horari de Misses : Dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte a les 8 del vespre, 

dijous a les 8 del matí. Diumenge missa a les 10 i a les 12. 

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

Càritas parroquial: Dijous de 5 a 8 tarda  

 

Vida de la parròquia  

 
Missa familiar : Avui a les 12 del migdia 
 
Catequesi familiar : Dilluns o dimarts segons el grup a ¼ de 6 de la tarda. 
 
Confirmació : Serà el dissabte dia 14 de novembre a les 8 del vespre. Demà dilluns a 
les 9 del vespre reunió dels pares dels nois i noies que es confirmaran. 
 
Residència Sant Gabriel : Dissabte vinent, últim de mes, hi haurà missa a les 5 tarda. 
 
Dia de Tots Sants : Diumenge vinent a les 5 de la tarda pregària pels difunts al 
cementiri.   
   
Bateig : Natàlia Cid i Arimany, filla de Daniel i Núria. Van ser padrins Àlex Romero  i 
Mari Clement Cid.  

                             Benvinguda a la comunitat parroquial!  
  
Capella del Socós : Durant el mes d’octubre, rosari cada dia a les 7 de la tarda. 
 
 
Col·lecta DOMUND ............................................................................................448,65€ 
Full i Espurna .......................................................................................................41,60€ 
Donatius ........................................................................... 140,00 + 50,00.........190,00€ 
         Moltes gràcies  
 
 
Parròquia de Sant Martí de Centelles 
 
Dia de Tots Sants : Diumenge vinent a les 11 missa per Agustí Basaganya Roquet  i 
pregària pels difunts al cementiri.  
 
Per a  pensar  
 
Prega 
Prega avui mateix, ara mateix. Trenca aquesta rutina de deixar-ho per un més 
endavant que no acaba d’arribar. Telefona a casa que ha sortit una urgència i que 
vindràs a sopar una mica més tard, estigues una estona en el parc, llegeix l’Evangeli 
del dia i connecta amb el Senyor sense massa introduccions ni disculpes. Obre-li el 
cor i deixa’t anar. Oi que molts imprevistos han trencat el ritme proposat? Doncs 
crea un imprevist de sentit contrari. Dóna’t una sorpresa. “Hola Déu. Sóc aquí”. J.R.   
 

Podeu trobar-nos a www.parroquiadecentelles .cat 
I també amb el domini .com  


