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Aquest diumenge és un dia especial pels obstacles que 
s’han posat a la realització del referèndum. Com tot 
esdeveniment important té els seus defensors i els seus 
detractors. I els podeu trobar també entre els cristians 
laics, capellans o bisbes. Ho heu llegit a la premsa o o 
heu vist a la televisió.  Entre els que primers s’hi compta 
el col·lectiu dels més de 440 capellans i diaques que vam 
signar una declaració fent nostres les paraules dels 
Bisbes  de Catalunya el maig passat : “ Convé que siguin 

escoltades les legítimes aspiracions del poble català”. Pel contrari, entre el clergat també 
trobem qui veu aquests manifestos com un “signe”  d’integralisme catòlic no desitjable, i qui 
defensa el dret fonamental de la nació catalana a expressar-se lliurement, i el dret dels seus 
ciutadans a ser consultats i a decidir el seu futur polític amb llibertat Podríem dir el mateix 
dels cristians laics i dels bisbes que es manifestes en sentit divers. Des del Bisbe de Solsona 
que en la seva glosa dominical avui acompanya el seu “ Jo aniré a votar”  amb una sèrie de 
textos del magisteri pontifici, Pius XII, Pau VIè , Joan Pau II i la Comissió permanent de la 
Conferència episcopal espanyola que recomana diàleg per salvaguardar els béns comuns de 
segles i els drets propis dels diferents pobles que conformen l’Estat, fins els que neguen 
totalment que una determinada nació sigui digna d’existir.  
Avui doncs, tenim al davant un repte i hi hem de respondre a consciència. Uns i altres no 
hauríem de trobar cap impediment per expressar el que  volem i exercir els nostres drets  
com a ciutadans i com a poble, dret a la llibertat i a la dignitat, d’opinió, d’expressió i 
participació pacífica. Sempre d’una manera festiva, democràtica, transversal i pacífica, sense 
violència ni responent a cap provocació com sempre hem demostrat que sabem fer.                
  

 

 

Intencions de misses 

Dissabte 30: Esposos Giol Minguet. Miquel Criach i Miquel Xuriach. Miquel Solà Soler i 

Miquel Yespes Solà  

Diumenge 1: Família Relats Ruaix.  

Dilluns 2: Rosa Vilaró 

Dimarts 3: Eulàlia Martínez  

Divendres 6:Jaume Vila i Lurdes Vall·llovera 

Dissabte 7: Joan Pomier i Assumpció Salomó     

Diumenge 8: Josep M. Relats Ruaix 

 



 Tinguem en compte... 

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

les 8 del matí. Diumenge a les 11. 

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

Càritas parroquial: Centre de Distribució d’Aliments dijous de 5 a 7 de la tarda. 

 

Vida de la parròquia 

Catequesi: Avui Missa familiar d’inici de curs a les 11.  

Dilluns comença el curs de Catequesi per als nens i nenes de 2n curs, a 1/4 de 6 de la tarda i 
els pares i mares de Catequesi Familiar a les 9 del vespre.  
Dimarts Catequesi per als nens i nenes de 2n curs, a 1/4 de 6 de la tarda i els pares i mares 
de 2n curs a les 9 del vespre.  
Dimecres a 2/4 de 9 inici del curs de Formació d’Adults  amb la introducció als Pares de 
l'Església i als primers Pares, els apostòlics, a càrrec del Dr. Joan Torra.  
 
Reunió dels animadors dde cant a la litúrgia: Dimecres  a les 6 de la tarda.  
 
Matinal del Consell Pastoral: El Consell Pastoral de la nostra parròquia es reuneix dissabte 

vinent al Casal Parroquial d’Hostalets de Balenyà per  programar el curs i proposar els 
objectius bàsics de l’acció pastoral  a la nostra parròquia per aquest curs.  
     
Confirmació: Els que heu nascut al 2003 o abans i vulgueu preparar-vos per rebre la 

Confirmació podeu  fer la vostra inscripció o trucar a la Parròquia  93 881 10 32. 
  
Capella del Socós: Durant el mes d’octubre cada dia a les 7 del vespre Rosari. 
 
Enterraments: El dia 24 Dominga Coll Cruells de 95 anys d’edat. El dia 26 Teresa Dosrius i 
Aregall de 92 anys. El dia 27 María Rodríguez Partera de 83 anys.                                                                                
                                                                          Que descansin en la pau del Senyor !  
 
Col·lecta de la setmana passada ........................................................................317,99€                         
Full i Espurna ...............................................................  ......................................  59,58€ 
Donatiu Càritas: ...................................................................................................  50,00€  

 
Parròquia de Sant Martí de Centelles  
Església de Sant Miquel Sesperxes: Avui a les 12 missa en honor de Sant Miquel, patró 
d’aquesta església.   
 

Per a pensar  
 
 
“La pau podrà ser justa i durable només si es recolza en el diàleg lleial entre parts iguals, en 
el respecte a la identitat i de la història de cadascú, en el dret dels pobles a la lliure 
determinació del seu destí, de la seva independència […]. No pot haver-hi 
excepcions!”    Joan Pau II. 1997  
 
 

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

http://bisbatsolsona.cat/wp-content/uploads/2017/09/Joan-Pau-II.-1997.pdf
http://www.parroquiadecentelles.cat/

