
Diumenge XXXI de durant l’any
 

Pregar pels difunts 
Avui és Tots Sants. Una festa encara emblemàtica i familiar, 

l’any, en motiu de l’aniversari de la naixença, de la mort o del sant, ofereix
en sufragi d’un difunt o difunts, tot demanant per a ells la pau i el repòs eterns. 
los la missa és una forma de pregar pels difunts que ve d’antic i que no podem deixar 
perdre. Ja els primers cristians 
una manifestació de la fe pasqual.
 

Intencions de misses 

Dissabte 31 :  17h Mercè Noguera Comas. 

Diumenge 1 : 10h Mercè Sala Bou. 12h Carme Bellavista i Francisco Font

Dilluns 2 : Difunts. Família 

Dimarts 3 : Josep Llohis Serra

Dimecres 4 : Pilar de Llanza

Dijous 5 : Ànimes 

Divendres 6 : Família Barnils

Dissabte 7 : Pilín Giol Pujalt

Diumenge 8 : 10h Josep M. Relats Ruaix.

Martínez (2n Aniv.) 
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Avui és Tots Sants. Una festa encara emblemàtica i familiar, 
sinònim de castanyada, malgrat la competència que li fan 
costums i celebracions importades. Una festa que molts 
aprofitem, el mateix dia o a l’entorn, per fer 
cementiri. Els creients l’acompanyem amb la pregària pels 
difunts encomanant-los al Pare del Cel. Recordar i pregar 
pels difunts és un bon costum  que no hauríem de perdre 
perquè ens fa sentir en comunió amb els que ens han 
passat al davant i ens porta també a tenir present la mort
per tant la vida.  
No és necessari anar al cementiri per fer una pregària pels 
difunts, ho podem fer  des de casa o a qualsevol lloc i ho 
fem sempre que celebrem l’eucaristia. I aquesta, la missa, 
és la forma de pregària i d’ofrena més excel·lent per al
difunts. Hi ha famílies que, en aquests dies o al llarg de 

en motiu de l’aniversari de la naixença, de la mort o del sant, ofereix
en sufragi d’un difunt o difunts, tot demanant per a ells la pau i el repòs eterns. 

s una forma de pregar pels difunts que ve d’antic i que no podem deixar 
ristians trobaven en l’eucaristia el consol  i l’esperança com 

una manifestació de la fe pasqual. 

Intencions de misses  

Mercè Noguera Comas. 20h Assumpció Buscà Morera      

: 10h Mercè Sala Bou. 12h Carme Bellavista i Francisco Font

amília Barnils Domingo   

Josep Llohis Serra   

Pilar de Llanza   

Família Barnils Gispert   

: Pilín Giol Pujalt       

Josep M. Relats Ruaix. 12h Joan Casanovas Coma. Ricard Sopena 
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Avui és Tots Sants. Una festa encara emblemàtica i familiar, 
sinònim de castanyada, malgrat la competència que li fan 

mportades. Una festa que molts 
aprofitem, el mateix dia o a l’entorn, per fer una visita al 

acompanyem amb la pregària pels 
los al Pare del Cel. Recordar i pregar 

pels difunts és un bon costum  que no hauríem de perdre 
perquè ens fa sentir en comunió amb els que ens han 
passat al davant i ens porta també a tenir present la mort i 

No és necessari anar al cementiri per fer una pregària pels 
difunts, ho podem fer  des de casa o a qualsevol lloc i ho 

. I aquesta, la missa, 
és la forma de pregària i d’ofrena més excel·lent per als 

, en aquests dies o al llarg de 
en motiu de l’aniversari de la naixença, de la mort o del sant, ofereixen la missa 

en sufragi d’un difunt o difunts, tot demanant per a ells la pau i el repòs eterns. Oferir-
s una forma de pregar pels difunts que ve d’antic i que no podem deixar 

en l’eucaristia el consol  i l’esperança com 

20h Assumpció Buscà Morera       

: 10h Mercè Sala Bou. 12h Carme Bellavista i Francisco Font 

Joan Casanovas Coma. Ricard Sopena 



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  

Festa de Tots Sants : Avui Pregària al Cementiri  per a tots els difunts a les 5 de la 
tarda.  Dia dels Difunts : Demà dilluns Missa a les 8 del vespre. 
 
Catequesi familiar : Dilluns a les 9 del vespre reunió de preparació per als pares.  
 
Curs de Formació sobre el Nou Testament II : Dimecres dia 4 de novembre a 2/4 de 
9 del vespre a la Sala Mn. Josep Esteve de la parròquia, segona sessió a càrrec de 
Mn. Josep Escós.  
 
Celebració de la Confirmació 2015 : Serà el dissabte dia 14 de novembre a les 8 del 
vespre. Diumenge vinent els confirmats participaran a la missa de les 12 i ens 
convidaran  a acompanyar-los.  
 
Confirmació 2016 : Els que us heu apuntat i  tots els que vulgueu preparar-vos us 
convoquem el divendres dia 6 a les 6 de la tarda, als locals de la Rectoria,  per 
començar les trobades. 
 
Bateig : Nora, Chloé, M.Teresa Garriga i Ruiz, filla d’Antoni i M. Teresa. Van ser 
padrins Josep Vila i Laia Vilamitjana   

                             Benvinguda a la comunitat parroquial!  
Pelegrinatge a Terra Santa : Diumenge vinent trobada a Centelles dels que vam 
participar en el Pelegrinatge del 2 al 9 de setembre passats. 
 
Col·lecta  del dissabte i diumenge darrers ......................................................318,79€ 
Full i Espurna .......................................................................................................60,98€ 
         Moltes gràcies  
Parròquia de Sant Martí de Centelles 
 
Tots Sants : Avui a les 11 missa a Sant Martí de Centelles i pregària al cementiri.   
Església de Sant Miquel Sesperxes : Diumenge vinent a les 11 missa i pregària pels 
difunts al cementiri.  
 
Per a  pensar  
 
Podem caminar pels deserts de la humanitat sense veure el que realment hi ha, sinó 
el que a nosaltres en agradaria veure. L’espiritualitat del miratge.  
Podem crear un full de ruta que no accepti altres ritmes i que, en lloc d’incloure, 
exclogui. La fe de mapa. 
El primer deure de l’Església no és el de distribuir condemnes ni anatemes, sinó  el 
de proclamar la misericòrdia de Déu.   
 
Paraules del Papa Francesc  als bisbes en acabar el Sínode sobre la Família  

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


