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Confirmacions a la nostra parròquia 

D’aquí a un mes, el dissabte dia 16 de novembre a la missa de les 
8 del vespre el Sr. Bisbe confirmarà una colla de nois i noies que 
s’han preparat durant el curs passat per rebre aquest sagrament.  
Han reprès les trobades després del descans de l’estiu i ara 
preparen la celebració tot fixant-se més en el que significa rebre 
aquest sagrament. 
Ben aviat convidarem els pares i padrins a una reunió per 
preparar aquesta festa.  
És un motiu de joia per a tota la comunitat parroquial i per tant us 

demanem de compartir-la amb els que es confirmen, amb els seus padrins, pares, 
catequistes, familiars i amics. Guardeu-vos aquest dia, no els deixeu sols! 
Sovint diem que ens falten joves a l’església; aquest dia hi seran. Que no hi faltem 
doncs, els grans. Ens hi esperen.  
 

(Foto: Bisbat de Vic) 
 
 

Intencions de misses  

Dissabte 12 : Assumpció Salomó 

Diumenge 13 : 10h Josep M. Relats i Ruaix. 12h Miquel Xuriach i Miquel Criach 

Dimarts 15 : Francisco Mataró 

Dimecres 16 : Jordi Llavina  

Divendres 18 : Jaume Vilatimó i Rovireta 

Dissabte 19 : Ramona Padrisa i Ricart de can Pere 

Diumenge 20 : 10h Teresa i Pere Calm. 12h Maria Calm Preseguer. En acció de 

gràcies. 

 

Tinguem en compte... 

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

vespre. Dijous a les 8 del mat[i. Diumenge a les 10 i a les 12.  

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 

Trobada de Formació : Els qui vulgueu participar a la d’aquest mes serà dimecres 16, 
a les 9 del vespre. Continuarem la reflexió amb la carta dels bisbes bascos sobre el 
relat dels deixebles d’Emaüs.  
Ben aviat tindrem la xerrada Llums i ombres del Concili Vaticà II a càrrec de Mn. Joan 
Torra, en el marc dels cinquanta anys del Concili. Ja us indicarem dia i hora. 
 
Àmbit Solidari : A Càritas necessitem un bressol, un llitet de baranes i una estufa de 
butà. Si ho podeu oferir us ho agraïrem.   
 
Capella del Socós : Durant el mes d’octubre rosari cada dia a les 7 de la tarda. 
 
Confirmació : Els joves que vulguin començar la preparació per a la Confirmació ens 
trobarem el divendres 25 d’octubre a les 6 de la tarda a la rectoria.  
 
Col·lectes dissabte i diumenge ......................................................................303,43€ 
Donatiu : ........................................................................................................... 100,00€                                                                                        
                                                                                          Moltes gràcies! 
Parròquia de Sant Martí de Centelles 
 
Bateig : El dia 6 d’octubre Mateo Gay i Conesa, fill de Miguel i Susana.  
                                                                          Benvingut a la comunitat parroquial! 
 
Per a pensar  
 
 
“LAMPEDUSA,  CENTENARS DE FÈRETRES,  ALGUNS D’ELLS BLANCS, ÉS EL 
RESULTAT D’UN NAUFRAFI DE 500 EMIGRANTS, QUE FUGIEN DE LA SEVA 
TERRA, ON JA NO HI HA NI ESPERANÇA NI POSSIBILITATS DE VIURE” 
 
Aquesta notícia ens ha fet parlar del que està passant en el món. Fa posar la pell de 
gallina pensar que la gent deixa pares, fills, esposa i intenta venir cap a Europa, 
sabent que aquí no hi ha feina i que si els agafen seran expulsats. S’han gastat tot el 
que tenien i, així i tot, prefereixen arriscar-se amb la possibilitat de morir. 
Som joves i volem dir que no estem conformes amb el món que ens estan deixant. No 
pot ser que els diners moguin totes les coses, no pot ser que no existeixi ni la pietat ni 
la justícia. Podem aconseguir viure en pau, hi ha lloc per tothom, i encara la mare 
Terra dona suficients aliments per viure. No podem trobar el sistema de compartir 
entre tots el que tenim? 
Som joves i tenim somnis, somnis per viure, treballar, estimar i seguir el camí que 
estem aprenent, i que Jesús ens ha deixat marcat amb el seu exemple. I quan veiem 
la realitat, NO ENS AGRADA. 
No volem oblidar els cossos dels fèretres blancs, eren el futur de la seva terra i no 
podran ni somniar, ni estimar, ni veure més com n’és de bonica la terra que Déu va 
crear. No es just.  
Des d’aquestes línies volem sentir-nos germans i dir-vos que plorem la vostra 
absència i demanar-vos que ens ajudeu. 
Esperem i ho demanem de tot cor a Déu: Que aquests siguin els últims pelegrins de la 
misèria, les últimes víctimes de la injustícia (paraules dites pel P. Angel García de 
Mensajeros de la Paz)                                                   Grup Baobab 
 

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

.cat (www.parroquiadecentelles.cat) 


