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La festa de Tots Sants i la pregària pels difunts 
 

És divendres vinent. És un dia en que moltes persones fan una 
visita al cementiri i sovint l’acompanyen amb la pregària pels difunts 
encomanant-los al Pare del Cel. Tots els qui vulgueu farem també 
una pregària conjunta a les 5 de la tarda al cementiri. 
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 del sant, ofereix la missa en sufragi 
d’un difunt o difunts, tot demanant per a ells la pau i el repòs eterns. 
Aquesta forma de pregària, la missa en sufragi dels difunts  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. 

 

Intencions de misses  

Dissabte 26 : Família Torán Aguilar 

Diumenge 27 : 10h Família Carrera Tantiñà. 12h Esposos Salvador Campàs i Maria 

Fornols 

Dimarts 29 : Maria Casadesús 

Dimecres 30 : Miquel Yespes Solà (6è Aniv) 

Dijous 31 : Mercè Sala Bau  

Divendres 1 :  10h Difunts. 12h Comunitat Parroquial   

Dissabte 2 : Pilín Giol Pujalt 

Diumenge 3 : 10h Família Calm Preseguer. 12h Esposos Carme Bellavista i Francisco 

Font 

 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses:  Aquesta setmana dilluns, dimarts, dimecres, dijous i dissabte missa 

a les 8 del vespre. Divendres Festa de Tots Sants 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 

Missa familiar : Avui a les 12 del migdia.  
 
Consell Pastoral : Dilluns a les 9 del vespre.  
 
Catequesi Familiar : Amb els pares i mares dilluns o dimecres a les 9 del vespre, 
segons el grup. 
 
Baptismes : Arnau López i Calm, fill de José Manuel i Mireia. Van ser padrins José 
Antonio i Montserrat.   Juan Quilez i Arellano, fill de David i Mònica. Va ser padrina Ana 
Dolores Muñoz i Fernández  
                                                             Benvinguts a la comunitat parroquial!  
 
Enterrament : El dia 23 Assumpció Pujol i Tuneu de 93 anys d’edat 
                                                           Que descansi en la Pau del Senyor! 
 
Trobada de Formació :  
Llums i ombres del Concili Vaticà II a càrrec de Mn. Joan Torra, en el marc dels 
cinquanta anys del Concili. Dijous 7 de novembre a les 9 del vespre  
Sala Parroquial Mn. Josep Esteve  
 
Àmbit Solidari : A Càritas necessitem encara una estufa de butà. Si la podeu oferir us 
ho agrairem.   
 
Capella del Socós : Durant el mes d’octubre rosari cada dia a les 7 de la tarda. 
 
Col·lectes del dia del Domund ......................................................................541,32€ 
                                                                                          Moltes gràcies! 
 
 
 
Parròquia de Sant Martí de Centelles 
 
El dia de Tots Sants missa a les 11 del matí. A la sortida pregària pels difunts al 
cementiri.  
 
El diumenge 3 de novembre a Sant Miquel Sesperxes, a les 11 del matí,  missa i 
pregària pels difunts al cementiri.   
 
 
 
Per a pensar  
 
Avui arribem al número 200 de l’ESPURNA.  
Una publicació que naixia amb la inquietud de fer una publicació més participativa i per 
apropar la informació de la Parròquia a tothom. Dos objectius que no sabem si hem 
aconseguit des que vam publicar la primera ara fa ja quatre anys. Cadascú ho pot 
respondre. En tot cas ens cal continuar treballant en aquest sentit.  
ESPURNA, PER MOLTS ANYS!. 
 

 
 

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


