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Tots Sants i els difunts 
 
La festa que celebrarem dijous vinent és encara una 
festa familiar, que ve acompanyada en moltes llars de 
la castanyada, malgrat la competència que li fan 
costums i celebracions importades.  
Per damunt de tot és un dia que també ens porta a 
recordar els difunts, encara que pròpiament el dia dels 
difunts sigui l’endemà, però en ser dia laborable, no ens 
ho facilita tant. Sigui un dia o un altre és bo que els 
recordem i que els creients acompanyem aquest record 
amb la pregària i els encomanem al Pare del Cel. 
Pregar pels difunts 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.  
La nostra pregària pot ser al cementiri, a l’església, a 
casa o a qualsevol altre lloc, però sempre la millor 
pregària per a ells és la missa. Hi ha famílies que 
aquests dies o al llarg de l’any, en motiu de l’aniversari 
de la naixença, de la mort o del sant, ofereixen la missa 
en sufragi del difunt o difunts, tot demanant per a ells la 
pau i el repòs. És un costum que ve d’antic; els  primers 
cristians ja trobaven en l’eucaristia el consol i 
l’esperança com una manifestació de la fe pasqual.  
Bona Festa de Tots Sants! 

 
 

   

 

 

Tinguem en compte...  

 

Nou horari de misses: A partir de la setmana vinent, del dilluns dia 5 de novembre. Aquesta 

setmana el deixem igual.  

Despatx parroquial. Horari d’hivern: Aquest 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. 



Intencions de misses 

Dissabte 27: Comunitat Parroquial   

Diumenge 28: Esposos Cerezo Escalé. Família Calm Preseguer  

Dilluns 29: Pere Rovira Cullell 

Dimecres 31: Josep i Xavier Canamasas Oliva  

Dijous 1: A les 11  Mercè Sala Bou 

Divendres 2 : Difunts 

Dissabte 3: Pilar Pous. Pilín Giol Pujalt 

Diumenge 4: Miquel Yespes Solà (11è Aniv.) Francisco Font i Carme Bellavista. Família 

Carrera Tantiñà. 

 

Vida de la parròquia 

 
Missa Familiar: Avui diumenge a les 11 del matí. En acabar Descoberta de l’ésglésia pels qui 

vulguin.  
 
Catequesi Familiar: Dilluns a les 9 vespre trobada de pares i mares de Catequesi Familiar.  
 
Curs de Formació d’Adults: L’ètica de la vida quotidiana: una mirada des de la fe. 

Professora: Ester Busquets Alibés. Aquest mes l’avancem al dimarts dia 30 d’octubre per no 
coincidir amb la vigília de Tots Sants  i la Castanyada. Serà aquest dimarts a  2/4 de 9 del 
vespre.  
 
Festa de Tots Sants: Dijous missa a les 11 del matí. L’anticipada a les 8 del vespre del 
dimecres. A les 5 de la tarda del dia de Tots Sants pregària pels difunts al cementiri. 
L’endemà divendres, Dia dels difunts, missa a les 8 del vespre. 
 
Confirmació 2018: Serà el dissabte dia 15 de desembre a les 8 del vespre. Aquests dies 

estem preparant la celebració amb els nous confirmands.  
 
Reforç escolar. Càritas:  Reunió dels voluntaris inscrits per preparar el curs dimarts a les 6 

de la tarda a la Sala Mn. Josep Esteve de la rectoria. 
 
Capella de Sant Antoni: Rosari els dimecres a 2/4 de 4 de la tarda.  
 
Canvi d’horari de la missa dels dies feiners: A partir del dilluns dia 5 de novembre la missa 

del vespre dels dies feiners serà a 2/4 de 8 del vespre. L’anticipada del dissabte i festius 
continua a la mateixa hora, les 8 del vespre.  
 
Canvi d’horari del Despatx Parroquial: A partir d’aquest dimarts dia 30 d’octubre serà els 
dimarts de 2/4 de 5 a les 6 de la tarda.  
 

Per a pensar 
 
Quan dius: Jo no sé pregar! Quan em demanes: Com es prega? Jo et responc: Comença per 
donar una mica del teu temps a Déu. 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

