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La  visita pastoral  

Avui té lloc a la nostra parròquia la Visita Pastoral del 
Bisbe Romà. És la seva tercera visita pastoral a 
Centelles i com diu el Concili Provincial Tarraconense  
en la R 124 hauria de ser un moment  fort i 
dinamitzador de la comunió  i de la missió  d’una 
Església local, en aquest cas la nostra. Una ocasió 

gens desaprofitable perquè el bisbe pugui conèixer de 
prop la vida pastoral, i polsar les vivències, el camí 
que va fent la comunitat parroquial, les dificultats que 
té i  els passos endavant que dóna. La visita pastoral 
hauria de facilitar un espai de trobada, de diàleg i de 

compartició del moment que vivim com Església, com a societat i com a persones entorn de la 
fe i la vida. També, com deia el Bisbe Romà en l’homilia de la missa d’inici de la tercera visita 
pastoral al nostre arxiprestat el dia 9 d’octubre passat: Que sigui un moment intens de gràcia 
per a acomplir la missió pròpia del bisbe, que és encoratjar en la santedat i en la missió les 
persones i les comunitats de l’Església que ha de servir en nom i en persona de Crist. Oferim al 
Sr. Bisbe conèixer de prop  el que més li interessi de la nostra vida parroquial, si no és avui, que  
presideix la nostra eucaristia dominical, qualsevol altre dia que ell disposi.   

   

 

Intencions de misses 

Dissabte 11: Francisco Serret Roca (1r Aniv.)  

Diumenge 12: Martí Morell Mas. Pere Espuña Font (6è Aniv.)   

Dilluns 13: Josep Vivet, Margarida Sanglas i Lluís Barniol  

Dimarts 14: Julio Acín Lobato (12è Aniv.) 

Dimecres 15: M. Dolors Dorca 

Dijous 16: Dolors Sala Bou 

Divendres 17: Coloma i Conxita 

Dissabte 18: Difunts Família Romeu  

Diumenge 19: Enric Aregall. Llorenç Vilaró i Avelina Puig. Pedro Rodríguez Hurtado (1r Aniv.) 

Maria Calm Preseguer. 

 

 



Tinguem en compte...  

Horari de misses: Dilluns, dimarts, dimecres i divendres a 2/4 de 8 del vespre, dijous a les 8 

del matí. Diumenge a les 11 del matí i l’anticipada el dissabte a les 8 del vespre.  

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 

Consell Pastoral:  Es va reunir dilluns passat a les 8 del vespre. I es va informar de la reunió 

de l’equip coordinador – animador que s’ha iniciat i que es va reunir el divendres dia 3 de 
novembre. També de la Visita Pastoral que el Sr. Bisbe farà a la nostra Parròquia el diumenge  
dia 12 de novembre. Va acordar  posar en marxa un banc de voluntaris, primerament entre les 
persones que ja formen part dels grups i serveis de la parròquia per, posteriorment, oferir-ho a  
més gent. Va començar a perfilar les activitats d’Advent que aquest any  dedicarem a Maria 
de Natzaret. Finalment  va revisar el canvi d’horari de les misses  del diumenge i dels dies 
feiners.  
 
Formació d’Adults: Dimecres dia 15 a 2/4 de 9 del vespre: Els primers escrits, la Didajé i 
Climent de Roma, a càrrec del Dr. Joan Torra.   
 
Capella del Socós: A iniciativa de gent de la parròquia dijous de 8 a 9 del vespre tothom qui 
vulgui es pot  aplegar a la Capella del Socós per fer silenci, pregària, reflexionar sobre els fets 
que vivim com a país aquests dies. Una acció més que s’afegeix a les que  entre tots portem 
a terme. 
   
Horari d’hivern: La missa vespertina dels dies feiners s’ha avançat mitja hora, és a 2/4 de 8 

del vespre. El dijous a les 8 del matí com sempre. L’anticipada del dissabte i festius continua a 
les 8 vespre. Varia també l’horari del despatx: dimarts de 2/4 de 5 a les 6 de la tarda.  
 
Visita Pastoral: El Sr. Bisbe presideix avui la missa dominical en motiu de la seva visita 

pastoral a la nostra parròquia de Santa Coloma de Centelles.  

 
Col·lecta Germanor: Avui la col·lecta és per Germanor: Jornada de l’Església diocesana. 

Entre tots fem possible el sosteniment de la nostra Església. Moltes gràcies.  
  

Parròquia de Sant Martí de Centelles  
  
                            Festa  Patronal  i Visita Pastoral: Aquest dissabte dia 11 de novembre, festa de Sant Martí,  

el Sr. Bisbe  Romà Casanova ha presidit la missa en motiu de la Visita Pastoral a aquesta 
parròquia.   
 
Beatificació: Aquest dissabte dia 11 ha tingut lloc a Madrid la beatificació dels germans i 
pares Paüls morts durant la guerra civil, entre ells  el P. Joan Puig i Serrà  d’aquesta 
parròquia. Ens sentim units a aquesta celebració.   
 

Per a pensar 
La batalla de la vida no la guanya l’home més fort o el més lleuger perquè, tard o d’hora, 

l’home que guanya, és aquell que creu  poder fer-ho.  
Rudyard Kipling 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

