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Trobada de grups en començar un nou curs 
Una de les conclusions de l’Assemblea va ser la de celebrar 
a principi de curs una trobada de grups per tal de coordinar
nos, estrènyer els llaços d’amistat i compartir els objectius del 
curs per part de cada un dels grups i serveis de la Parròquia 
en els 
altres serveis.  
El passat dilluns es va reunir el Consell de Pastoral renovat. 
Està format, com demanava l’assemblea, per dues persones 
de cada un dels quatre àmbits. La major part de la reunió es
va dedicar a preparar aquesta trobada que serà
dia 8 de novembre de 5 a 2/4 de 8 de la tarda
a tothom però sobretot als que formen part d’un grup o fan un 
servei a la parròquia. Serà una bona ocasió perquè, després 
de la 
portar a terme aquest curs 
 

 
 

Intencions de misses 

Dissabte 25 : Família Vall·llovera Roca 

Diumenge 26 : 10h Josep M. Relats i Ruaix. 12h Germanes Antònia i Dolors 

Dilluns 27 : Maria Casadesús

Divendres 31 : Miquel Yespes Solà  (7è Aniv.)

Dissabte 1 : 10h Mercè Sala Bou. 12h Carme Bellavista i Francisco Font

Diumenge 2 : 10h Difunts.12h

 

  

Tinguem en compte...

Horari de Misses : Aquesta setmana 

vespre. Dijous a les 8 del matí

Horari de despatx: Dimarts de les 

Càritas Parroquial : Dijous de 5 a 8 de la tarda
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Trobada de grups en començar un nou curs  
Una de les conclusions de l’Assemblea va ser la de celebrar 
a principi de curs una trobada de grups per tal de coordinar
nos, estrènyer els llaços d’amistat i compartir els objectius del 
curs per part de cada un dels grups i serveis de la Parròquia 
en els diferents àmbits: Litúrgia, catequesi, ajuda als altres i 
altres serveis.   
El passat dilluns es va reunir el Consell de Pastoral renovat. 
Està format, com demanava l’assemblea, per dues persones 
de cada un dels quatre àmbits. La major part de la reunió es
va dedicar a preparar aquesta trobada que serà
dia 8 de novembre de 5 a 2/4 de 8 de la tarda
a tothom però sobretot als que formen part d’un grup o fan un 
servei a la parròquia. Serà una bona ocasió perquè, després 
de la pregària, cada grup triï les conclusions de l’assemble
portar a terme aquest curs i acabem amb un berenar festiu.  

ntencions de misses  

: Família Vall·llovera Roca  

: 10h Josep M. Relats i Ruaix. 12h Germanes Antònia i Dolors 

Maria Casadesús     

Miquel Yespes Solà  (7è Aniv.) 

10h Mercè Sala Bou. 12h Carme Bellavista i Francisco Font

12h Joan Casanovas 

Tinguem en compte...  

Aquesta setmana dilluns, dimarts, dimecres i divendres 

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

Dimarts de les 4 a 2/4 de 6 de la tarda. 

: Dijous de 5 a 8 de la tarda 
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Una de les conclusions de l’Assemblea va ser la de celebrar 
a principi de curs una trobada de grups per tal de coordinar-
nos, estrènyer els llaços d’amistat i compartir els objectius del 
curs per part de cada un dels grups i serveis de la Parròquia 

diferents àmbits: Litúrgia, catequesi, ajuda als altres i 

El passat dilluns es va reunir el Consell de Pastoral renovat. 
Està format, com demanava l’assemblea, per dues persones 
de cada un dels quatre àmbits. La major part de la reunió es 
va dedicar a preparar aquesta trobada que serà el dissabte 
dia 8 de novembre de 5 a 2/4 de 8 de la tarda. Vol ser oberta 
a tothom però sobretot als que formen part d’un grup o fan un 
servei a la parròquia. Serà una bona ocasió perquè, després 

pregària, cada grup triï les conclusions de l’assemblea a 
i acabem amb un berenar festiu.   

: 10h Josep M. Relats i Ruaix. 12h Germanes Antònia i Dolors Codina  

10h Mercè Sala Bou. 12h Carme Bellavista i Francisco Font 

vendres a les 8 del 

les 10 i a les 12.  



 
 
 
Vida de la parròquia  

Missa Familiar : Avui a les 12 del migdia   
 
Catequesi familiar : Demà i dimarts a la tarda trobada dels grups de nens i nenes.  
 

Festa de Tots Sants : És dissabte vinent. Misses com el 
diumenge. A les 5 de la tarda al cementiri us convidem a la 
Pregària pels difunts. No deixem perdre el costum d’anar al 
cementiri i pregar pels difunts aquests dies, com tampoc hauríem 
d’oblidar-nos  d’oferir la missa en sufragi dels difunts en ocasió de 
l’aniversari o de l’onomàstica. La missa és la pregària 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. 
També com cada any a les 11 del matí Missa a Sant Martí de 
Centelles. Diumenge dia 2 a les 11 Missa a Sant Miquel 
Sesperxes. Després de la missa pregària al cementiri. 
 

 
Enterrament : El dia 20 Dolores Vega Pedragosa de 95 anys d’edat.                                                        
                                                                   Que descansi  en la Pau del Senyor! 
 
Capella del Socós : Durant el mes d’octubre rosari cada dia a les 7 de la tarda. 
 
Patrimoni artístic . A la parròquia estem treballant per condicionar un espai on hi 
puguem  guardar les peces d’art i elements litúrgics que són patrimoni de la parròquia i 
que un cop ordenats i documentats puguin ser visibles quan calgui i esdevinguin una 
mostra del llegat que ens han deixat els que han anat al davant nostre.  
 
Col·lectes pel Domund ...................................................................................   477,19€  
Full i Espurna : ...................................................................................................   52,58€  
    
                                    
Per a pensar  
 
Vaig dir al pagès: Parla'm de Déu!  I el pagès m'ensenyà a llaurar. 
Vaig dir a l'obrer: Parla'm de Déu!   I ell em va dir: Treballa i el trobaràs. 
Vaig dir al pobre: Parla'm de Déu!  I em donà un tros de pa que es duia a la boca. 
Vaig dir a l'enemic: Parla'm de Déu!  I l'enemic em va donar la mà. 
Vaig dir a un nen: Parla'm de Déu!   I el nen em somrigué. 
Vaig dir a un soldat: Parla'm de Déu! I el soldat va deixar les armes. 
Vaig dir a la gent: Parla'm de Déu!   I la gent m'estimà. 
Vaig dir a la mà: Parla'm de Déu!   I la mà esdevingué servei. 
Vaig dir al dolor: Parla'm de Déu!  I el dolor es féu agraïment. 
Vaig dir-te: Parla'm de Déu!   I tu ja saps prou què em vas dir. 
Vaig dir a la Bíblia: Parla'm de Déu!  I la Bíblia s'ofegà de tant parlar-ne. 
Vaig dir a Jesús: Parla'm de Déu!     I Jesús resà el Parenostre. 
Vaig dir a Déu: Parla'm de Déu!  I Déu em va dir: Et parlaré de tu. 

  Miquel Estradé  

Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat . 

També amb el domini .com (www.parroquiadecentelles. com)  


