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Tots Sants  
És dimarts. Una festa encara familiar, que ens porta la castanyada, 
malgrat la competència que li fan costums i celebracions 
importades. Una festa que ens recorda els difunts. 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.  
Podem pregar per ells al cementiri o a qualsevol lloc, però la millor 
pregària per a ells és la missa. Força famílies 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 eterns. Aquest costum ve d’antic i no podem deixar-lo perdre. Ja els primers cristians 
trobaven en l’eucaristia el consol i l’esperança com una manifestació de la fe pasqual.  
Bona castanyada! 

 

Intencions de misses 

Dissabte 29: Maria Casadesús 

Diumenge 30: 10h Carme Cabré. Família Carrera. 12h Missa familiar: Carme Bellavista i 

Francisco Font. Miquel Yespes Solà  (9è Aniv.)  

Dilluns 31: Difunts  

Festa de Tots Sants : 10h. Mercè Sala Bou. 12 h. Comunitat parroquial.  

Dimecres 2: Difunts del poble  

Dissabte 5: Pilín Giol Pujalt 

Diumenge 6:10h Carme Cabré. Josep M.Relats i Ruaix. 12h  

                      Ricard Sopena Martínez (3r Aniv.)     

 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses: Dilluns, dimecres, divendres i dissabte a les 8 del vespre. Dijous a les 8 del 

matí i el dia de Tots Sants i el diumenge a les 10 i a les 12 del matí. 

Despatx parroquial: Dimarts és festa.  Podeu trucar al 93 881 10 32 si ho necessiteu. 

Càritas parroquial: Dijous de 5 a 8 tarda  



Vida de la parròquia  

Festa de Tots Sants : Dimarts a les 5 de la tarda Pregària pels difunts al cementiri.  
 
Curs de Formació d’Adults: INTRODUCCIÓ A L’ANTIC TESTAMENT. Professor Anton M. 
Vilarrúbias, dimecres dia 2 de 2/4 de 9 a 2/4 de 10 del vespre: Els patriarques d’Israel. 
Historicitat i catequesi.  
 
Catequesi de Confirmació: Dijous dia 3 a les 7 del vespre. 
 
Reunió de pares dels que es confirmen properament: Divendres dia 4 a les 9 del vespre.  
 
“Espurnes de vida  dels voluntaris i refugiats al camp de Filippiada (Grècia)”:  
A càrrec de  Tere Vallvé, dijous  3 de novembre a 2/4 de 9 del vespre a la Sala de Vidre del 
Casal Francesc Macià. 
 
Consell de Pastoral: Es va reunir dilluns passat i va acordar:  
. Crear un “banc de voluntaris” que puguin afegir-se als que ja fan algun servei a la Parròquia, 
la metodologia per fer-lo possible i la posada en marxa.  
. Ampliar la trobada programada de lectors a tots els altres grups de la Parròquia, 
preferentment un dissabte al matí, sense data concretada.  
. Va dedicar un temps de la reunió a la preparació de l ’Advent que comença el diumenge 27 
de novembre. 
. Va concretar més dates per projectar les pel·lícules: el divendres, 25 de novembre a les 9 
del vespre i, la tercera cinta, a finals de desembre.  
. A l’hora dels precs i preguntes es va demanar més coordinació entre els diversos grups.   
 
Baptismes: Víctor Hugo Chica Montes, fill de Víctor Fabián i Érica. Van ser padrins Jesús 
Riera Osuna  i Raquel Montes Pérez. Adrià López Calm fill de José Manuel i Mireia. Van ser 
padrins Josep Calm i Manuela Flores.  

Benvinguts a la comunitat parroquial! 
 
Enterrament: El dia 20 Mercé Morató i Lluís de 102 anys d’edat.  

       Que descansi en la Pau del Senyor!  
Col·lectes dissabte i diumenge darrers ......................................................................496,81€                          
Full i Espurna: Hauríem d’haver recollit 56€, se n’han recollit......................................  54,85€  

Moltes gràcies! 
Parròquia de Sant Martí de Centelles:  
El dia de Tots Sants missa a les 11 del matí i pregària al cementiri.  
 
Sant Miquel Sesperxes:  
Diumenge 6 missa a les 11 del matí i pregària al cementiri.  
                                    

Per a pensar  
Ottumwa, poble d’Iowa, EUA. Estat d’explotacions agrícoles i ramaderes, costums 
tradicionals. Els joves del poble hi creixen, van a la universitat i en marxen perquè no hi 
veuen futur. Impuls empresa càrnia generava oportunitats. Dale Uehling, exalcalde, explica 
que: “calia fer venir gent de fora. Llocs de treball revitalitzarien el poble”. I afirma: “Sabíem 
que molts nouvinguts serien immigrants llatins (mexicans i països del Sud). Ens feia molta 
por, perquè no sabíem de debò, quin tipus de gent seria. Els temors han desaparegut quan 
hem vist que són com nosaltres: reverencien la Família, Dèu i la Feina”.  
 Resum extracte de Quan els Estats Units seran llatins - “60 minuts”, Canal 33, documental 
emès el 26 d’octubre 2016. 
 

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