
 
Diumenge 32 de durant l’any / C                                               Número 358 / 6 de novembre de 2016 

 
Sant Martí és un dels sants que té més temples 
dedicats per tot el món i moltes parròquies del nostre 
bisbat, entre elles la veïna de sant Martí de Centelles, 
el tenen per patró. S’apropa la seva festivitat: l'11 de 
novembre, aniversari del seu enterrament a Tours.  La 
veneració al Sant s'estengué, ràpidament a tot el 
món, després de la seva mort. Va néixer a Pannònia, 
actual Hongria, l'any 316 i va morir a Candes, França, 
l'any 397. Va rebre la seva educació a Pavia i amb 15 
anys va ingressar a la guàrdia imperial romana, a la 
qual va servir fins a l'any 356, primer a Itàlia i després 
a la Gàl·lia. Primer fou soldat sota Constantí I el 

Gran i després sota Constantí II, i abans de la meitat del segle IV es va convertir al 
cristianisme. Es va llicenciar i es va unir a Sant Hilari de Poitiers que li va recomanar de 
tornar al seu país d'origen per convertir a la seva gent. La llegenda més famosa entorn de la 
seva vida succeiria a l'hivern del 337, quan estant Martí a Amiens troba, a prop de la porta de 
la ciutat, un captaire tremolant de fred, a qui dóna la meitat de la seva capa, doncs l'altra 
meitat pertany a l'exèrcit romà que serveix. A la nit següent, Crist se li apareix vestit amb la 
mitja capa per a agrair-li el seu gest. Aquesta és l'escena que iconogràficament s'ha preferit 
per a la seva representació. Martí decideix llavors deixar l'exèrcit romà i convertir-se. Després 
de deixar la vida militar es bateja i s'uneix a Sant Hilari a la ciutat de Poitiers. Va a  Hongria 
a predicar la fe a la seva gent. Vers l'any 360 torna a la Gàl·lia i al  370 és nomenat 
bisbe de Tours. La seva vida pastoral es va caracteritzar per l'evangelització i la lluita contra 
els costums pagans. Es va fer cèlebre per la seva santedat i els seus miracles. Va morir el 8 
de novembre de l'any 397. Va ser, segurament, el primer no màrtir venerat com a sant .  
 

Intencions de misses 

Dissabte 5: Pilín Giol Pujalt 

Diumenge 6:10h Carme Cabré. Josep M.Relats i Ruaix. 12h Ricard Sopena Martínez          

(3r Aniv.)   En acció de gràcies.  

Dissabte 12: Lluís Calm i Ramona Padrisa. En acció de gràcies.  

Diumenge 13: 10h Pere Espuña (5È Aniv.) 12h Martí Morell Mas 

 

Tinguem en compte... 

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

les 8 del matí i  diumenge a les 10 i a les 12 del matí. 

Despatx parroquial . Horari d’hivern: Dimarts de 4 a 2/4 de 6 de la tarda. 

Càritas parroquial: Dijous de 5 a 8 tarda  



Vida de la parròquia  

 
Catequesi 2n curs: Dilluns o dimarts a ¼ de 6 de la tarda.  
Catequesi Familiar: Reunió de pares per preparar el treball del mes dilluns a les 9 del 
vespre. 
Catequesi de Postcomunió: Dimecres a ¼ de 6 de la tarda.  
Confirmació: Divendres a les 4 de la tarda. 
 
Centre Parroquial: Reunió de la Junta, dilluns a les 7 del vespre. 
 
Càritas Parroquial: Reunió, dimarts a les 9 del vespre.   
 
Col·lectes dissabte i diumenge darrers ......................................................................416,43€                          
Full i Espurna: Hauríem d’haver recollit 56€, se n’han recollit......................................  60,12€ 

 
Capella del Dolors: S’ha hagut de canviar la megafonia de la 
Capella dels Dolors. Era obsoleta i no podia allargar més. Sí que 
s’han pogut mantenir els altaveus que ja hi havia. Perô el cost ha 
estat de 2.268,75€. La gent que ve a missa cada dia ho agraeix i 
els amants i devots de la Mare de Déu dels Dolors i, no cal dir, 
les administradores tambè. D’aquí que us demanem la vostra 
ajuda per pagar aquesta despesa. Moltes gràcies.  

 
 
Parròquia de Sant Martí de Centelles: Avui a les 11 del matí missa i pregària al 
cementiri de Sant Miquel Sesperxes:  
Divendres dia 1,1 Festa de Sant Martí a les 11 Missa en honor del patró de l a Parròquia.  

 
Per a pensar  
La meva aportació econòmica 
Diumenge vinent celebrem la Diada Germanor i com cada any farem la col·lecta 
extraordinària a totes les misses. Un bon moment per pensar quina és la col·laboració 
econômica que cada un fa a l’esglèsia. Cada vegada hauríem de ser més responsables i 
conseqüents en aquest aspecte. No podem posar a la col·lecta els céntims d’euro que em fan 
nosa o que guardem per al diumenge o agafar el sobre i deixar-lo al banc sense res a dins o 
entregar-lo buit. Sí que ho podem fer! Però no té massa sentit si som responsables i ens 
estimem l’esglèsia, encara que tingui fama  de ser rica. La nostra parrôquia s’esforça per ser 
el màxim de transparent en el resultat de les col·lectes i el Full, cada setmana ho publiquem a 
l’Espurna, així com l’estat de comptes de cada any. Les despeses són importants i sempre us 
les exposem. A més de les despeses ordinàries , aquest any la major despesa la tenim amb 
les obres de reforma del Centre Parroquial, que no es veuen encara des del carrer però que 
han canviat totalment la part del darrera, la caixa escènica, lavabos i vestidors amb tot el que 
necessita avui una sala d’aquestes característiques. Gràcies al Consell d’Economia i 
Patrimoni, aquesta tasca no recau exclusivament sobre el rector sinó que  es fa més 
parroquial i més qualificada.  I ho agraïm. Igualment com agraïm ja la vostra aportació 
responsable  de diumenge vinent.  

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