
 
Diumenge 30 de durant l’any / A                                               Número 409 / 29 d’octubre de 2017 

 
Pregària pel moment que vivim  
             

 
 

Ajuda’ns, Senyor Jesús, a seguir  el teu camí. 
Toca el cor de tots perquè les ganes de violència desapareguin, 

perquè la por i l’odi s’apaguin, 
perquè el desig de pau aparegui, 

perquè la fraternitat creixi, 
perquè la convivència en la diversitat cultural, política i religiosa ens faci feliços, 

perquè el respecte a l’altre sigui una constant, 
perquè els pobles  puguin viure en llibertat... 

 
Beneeix-nos a tots, Senyor, amb el teu amor.   

 
                  JMR 

   

 

Intencions de misses 

Dissabte 28: Dominga Coll Cruells   

Diumenge 29: A les 11  Maria Casadesús. Carme Bellavista i Francisco Font. Miquel Yespes 

Solà (10è aniv.)  

Dimecres 1: A les 11 Mercè Sala Bou 

Dijous 2: Difunts  

Divendres 3: Família Carrera 

Dissabte 4: Pilín Giol Pujalt 

Diumenge 5: A les 11 Josep M. Relats Ruaix 



Tinguem en compte...  

Nou horari de misses: Aquesta setmana dilluns, dijous  dia dels difunts  i divendres a 2/4 de 

8 del vespre, dimarts i dissabte, vigílies de festa a les 8 del vespre, dimecres, dia de Tots 

Sants  i diumenge a les 11 del matí.  

Despatx parroquial. Horari d’hivern: Dimarts de 2/4 de 5 a les 6 de la tarda.  

Càritas parroquial: Centre de Distribució d’Aliments dijous de 5 a 7 de la tarda. 

 

 

Vida de la parròquia 

 
Missa Familiar: Avui diumenge a les 11 del matí.  
 
Catequesi Familiar: Dilluns a les 9 vespre trobada de pares i mares de Catequesi Familiar.  
 
Festa de Tots Sants: Missa a les 11 del matí. A les 5 de la tarda pregària pels difunts al 

cementiri.  
 
Dia dels difunts: El dia 2 la missa serà a 2/4 de 8 del vespre. 

 
 
Canvi d’horaris: A partir de demà la missa 
del vespre dels dies feiners s’avança mitja 
hora. Serà a 2/4 de 8 del vespre. 
L’anticipada del dissabte i festius continua 
a la mateixa hora: les 8 vespre.  
 
Igualment l’horari del despatx parroquial a 
partir del dia 31 d’octubre serà els dimarts 
de 2/4 de 5 a les 6 de la tarda.  
 
 

Visita Pastoral: El Sr. Bisbe presidirà la missa  del diumenge dia 12 de novembre en motiu 

de la seva visita pastoral a la nostra parròquia de Santa Coloma de Centelles.  

 
Parròquia de Sant Martí de Centelles  

  
                            Tots Sants: Dimecres missa a les 12 del migdia: Maria Tantiñà Baraldés. A la sortida pregària 

pels difunts al cementiri. 

 
                            Festa  Patronal  i Visita Pastoral: El dissabte dia 11 de novembre, festa de Sant Martí,  a les 

11 del matí Missa presidida pel Sr. Bisbe  Romà Casanova en motiu de la Visita Pastoral a 
aquesta parròquia.   
 
Per a pensar 

Tenir opinió no és cap delicte, 
expressar-la és un dret; 

escoltar-la un deure. 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

