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Visita pastoral 
Ja fa cinc anys que vam tenir la primera Visita Pastoral del Bisbe 
Romà. Era el primer que jo estava aquí de rector. Ara farà la seva 
segona visita pastoral. Presidirà la Missa de 12 el diumenge 11 de 
novembre. El dissabte a les 5 de la tarda  es reunirà amb tothom 
qui vulgui, gent dels diversos equips i serveis de la parròquia i tots 
els feligresos que desitgeu assistir-hi. També durant aquella 
setmana té prevista la visita a l’Escola dels Sagrats Cors, a la 
Residència Sant Gabriel i als malalts que estan a casa i ho 
demanin. 

 
Tal com diu el Bisbe: La visita pastoral és un moment de gràcia per a les comunitats i 
per al mateix bisbe diocesà. Aprofitem-la i preguem pel fruit de la mateixa.    
 
 

Intencions de misses   

Dissabte 27:  Família Ribé Portet  

Diumenge 28:  10h. Maria Casadesús. 12h. Felip Rovira 

Dimarts 30 : Miquel Yespes Solà 

Dijous 1, Tots Sants : 10h. Família Calm Preseguer. 12h. Carme Bellavista i Francisco 

Font  

Divendres 2 : Difunts 

Dissabte 3 : Pilín Giol Pujalt 

Diumenge 4:  10h. Família Calm Preseguer. 12h. Jaume Curtó Fabra i Ramona Jutglar 

Fabregó 

 

Tinguem en compte... 

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

vespre. Dijous i diumenge a les 10 del matí i a les 12 del migdia. 

Horari de despatx:  Dimecres de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la tarda. 

Càritas Parroquial : Dijous de 5 a 8 de la tarda. 

 



Vida de la parròquia 

Missa  familia : avui a les 12 del migdia. També aquest dissabte al vespre un grup 
d’adolescents han començat a preparar la missa anti cipada amb la voluntat de 
participar-hi una vegada al mes. Els ho agraïm i  els acompanyarem en la celebració. 
Ens diuen :  
Volem comunicar-vos que som un grup petit que hem seguit la catequesi després de la 
Comunió. Per això, volem posar en pràctica tot el que hem aprés. 
Desitgem que ens acolliu amb joia, i que ens ajudeu en els nostres propòsits que 
anirem fent. Ens agradaria que els joves se sentin invitats, per poder conjuntament , 
transmetre el missatge de Jesús. Us hi esperem!!! 
 
Càritas organitza un CURS D’AUXILIAR D’AJUDA A DOMI CILI Demà comença 
aquest curs de 130 hores de formació ocupacional destinat especialment a la formació 
de persones en situació d’atur que desitgin millorar els seus coneixements i el seu 
currículum, cosa que els hauria d’ajudar a trobar feina en un futur esperem que proper. 
El curs està organitzat per Càritas amb la col·laboració de l’Associació Tapís de Vic i el 
suport tècnic de l’Ajuntament. La part pràctica es durà a terme al CAP de Centelles i a 
la residència Sant Gabriel. Així col·laborem a trencar l’esquema que Càritas es dedica 
només a l’àmbit assistencial, també treballem per oferir recursos a les persones que 
els facilitin l’accés a un lloc de treball. 
 
Festa de Tots Sants . Pregària al Cementiri  per tots els difunts a les 5 de la tarda. 
 
Enterrament : El dia 21 José Enríquez i Ramírez de 77 anys d’edat. 
                                                                   Que descansi en la Pau del Senyor!  
 
Formació d’adults:  Dimarts 30 a les 9 del vespre a la Parròquia.   
 
Catequesi Familiar : Dissabte a 2/4 d’11 els pares es troben aquest dia per preparar el 
treball del mes de novembre.  
 
Col·lectes Domund:   ........................................................................................475,55€ 
Donatiu Càritas ................................................................................................. 50,00€ 
                                                                                        Moltes gràcies!   
Despeses : Full Diocesà ....................................................................................265,50€            
 
Per a pensar   
 
La millor pregària pels difunts    
El dia de Tots Sants moltes persones fan una visita al cementiri i, molts, des de la fe 
l’acompanyen amb la pregària pels difunts encomanant-los al Pare del Cel.  
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 per tant la 
vida.  
Hi ha qui, en aquests dies o al llarg de l’any en motiu de l’aniversari de la naixença, de 
la mort o fins i tot del sant, ofereix la missa en sufragi del difunt que recorda tot 
demanant per ell la pau i el repòs etern. Aquesta forma de pregària, la missa, que és la 
més excel·lent, no l’hem de deixar perdre tampoc, ja que des d’antic els cristians han 
trobat en l’eucaristia el consol  i l’esperança com una manifestació de la fe pasqual. 
 
   

Podeu consultar la versió digital d’Espurna a:           
http://fullcentelles.blogspot.com/  o contactar amb nosaltres a través del nostre 

e-mail: fullcentelles@gmail.com  


