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una inquietud al cap i al cor que ens porta inseguretat i a vegades duresa 
amb l’altre, sobretot si és diferent de nosaltres. D’aquí que la invitació a la tendresa, 
fruit de la misericòrdia ens van bé, Més si tenim en compte que estem a punt d’encetar 
l’Any de la Misericòrdia que començarà el dia 8 de desembre, festa de la Immaculada i 
es clourà  el 20 de novembre del 2016, festa de Jesucrist Rei de l’Univers.  
No deixem passar doncs, totes aquestes avinenteses per créixer en l’amor. 

Intencions de misses 

Dissabte 28 : Comunitat Parroquial       

Diumenge 29 : 10h Jordi Pujol Albanell (3r Aniv.) 12h Andreu Roig Vall.

Dilluns 30 : Maria Fuentes Jurado (13è Aniv.)

Dimarts 1 : Esposos Ramon Giol i Maria Puig,

Dimecres 2 : Remei i Montserrat Tuneu i pares

Dijous 3 : Difunts 

Divendres 4 : Ànimes Oleguer Font Suñé (3r Aniv.)

Dissabte 5 : Josep Ribé Portet

Diumenge 6 : 10h Ramona Preseguer i Segimon Calm

 

Tinguem en compte...

Horari de Misses : Dilluns, dimarts, di

dijous a les 8 del matí. Diumenge

Despatx parroquial : Dimarts 

Càritas parroquial: Dijous de 5 a 8 tarda
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Despullem-nos de tota hipocresia i vestim
tendresa i misericòrdia per a la seva arribada
Amb aquesta invitació ens comencem a preparar 
per al Nadal. Hi ha quatre paraules clau: la 
tendresa, la misericòrdia  versus  la hipocresia. I la 
finalitat d’aquestes actituds: l’arribada de Jesús, 
Déu fet infant, que neix a Betlem i ens convida fer 
nostre el seu  estil de vida: sincer, reflex de la 
misericòrdia de Déu que es tradueix en tendresa. 
A nivell mundial vivim uns moments crispats, amb 

una inquietud al cap i al cor que ens porta inseguretat i a vegades duresa 
etot si és diferent de nosaltres. D’aquí que la invitació a la tendresa, 

fruit de la misericòrdia ens van bé, Més si tenim en compte que estem a punt d’encetar 
que començarà el dia 8 de desembre, festa de la Immaculada i 

el 20 de novembre del 2016, festa de Jesucrist Rei de l’Univers.  
No deixem passar doncs, totes aquestes avinenteses per créixer en l’amor. 

Intencions de misses  

: Comunitat Parroquial        

: 10h Jordi Pujol Albanell (3r Aniv.) 12h Andreu Roig Vall.

Maria Fuentes Jurado (13è Aniv.)   

Esposos Ramon Giol i Maria Puig,Difunts   

Remei i Montserrat Tuneu i pares  

Oleguer Font Suñé (3r Aniv.)   

Josep Ribé Portet        

Ramona Preseguer i Segimon Calm 12h Francisco Camps Castells

inguem en compte...  

, dimarts, dimecres, divendres i dissabte a les 8 del vespre, 

iumenge missa a les 10 i a les 12. 

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

Dijous de 5 a 8 tarda  

 
de novembre de 2015  

nos de tota hipocresia i vestim-nos de 
tendresa i misericòrdia per a la seva arribada.  
Amb aquesta invitació ens comencem a preparar 
per al Nadal. Hi ha quatre paraules clau: la 
tendresa, la misericòrdia  versus  la hipocresia. I la 
finalitat d’aquestes actituds: l’arribada de Jesús, 
Déu fet infant, que neix a Betlem i ens convida fer 

el seu  estil de vida: sincer, reflex de la 
misericòrdia de Déu que es tradueix en tendresa.         
A nivell mundial vivim uns moments crispats, amb 

una inquietud al cap i al cor que ens porta inseguretat i a vegades duresa en el tracte 
etot si és diferent de nosaltres. D’aquí que la invitació a la tendresa, 

fruit de la misericòrdia ens van bé, Més si tenim en compte que estem a punt d’encetar 
que començarà el dia 8 de desembre, festa de la Immaculada i 

el 20 de novembre del 2016, festa de Jesucrist Rei de l’Univers.   
No deixem passar doncs, totes aquestes avinenteses per créixer en l’amor.  

: 10h Jordi Pujol Albanell (3r Aniv.) 12h Andreu Roig Vall. 

Camps Castells 

les 8 del vespre, 



Vida de la parròquia  

Vespres d’Advent : Dilluns, dimarts, dimecres i divendres en començar la missa. 
 
Missa Familiar : Avui diumenge a les 12 del migdia. 
 
Catequesi Familiar : Dilluns a les 9 del vespre trobada de pares per preparar la 
catequesi de desembre.  
 
Curs de Formació sobre el Nou Testament II : Dimecres dia 2 a 2/4 de 9 del vespre a 
la Sala Mn. Josep Esteve de la parròquia,  
 
Capella del Socós : A partir de demà Novena a la Immaculada a les 7 del vespre.  
 
Enterrament : Dilluns 16 de novembre Tassadit Khennache Tapias de 53 anys d’edat.  
      Que reposi en la Pau del Senyor!  
 
Flama Parroquial : Avui publiquem el número 4 dedicada als Grups de Litúrgia. 
    
Càritas: Gran recapte d’aliments : Com ja sabeu aquests dies té lloc la Campanya 
de recollida d’aliments . A Centelles, com a tot arreu, hi ha moltes persones que 
necessiten ajuda. Càritas i els Serveis Socials de l’Ajuntament reparteixen aliments a 
més de 120 famílies  que es troben en una situació precària, amb l’agreujant que en la 
majoria hi ha nens que en reben directament les conseqüències. 
Per això us demanem la vostra ajuda, porteu-nos si us plau qualsevol d’aquests 
aliments: llet, oli, galetes, sucs de fruita, llaunes de tony ina, sardines o tomàquet, 
cacau en pols, sucre, pasta, farina, torrons i neul es.  
Estem fent la Campanya entre el 23 de novembre i el 6 de desembre. Podeu portar-
nos els aliments que ens vulgueu fer arribar: A totes les escoles, institut i llar d’infants, 
a les botigues d’alimentació, a les farmàcies, al Cap, a la biblioteca, a l’Església o a 
Càritas els dijous de 5 a 8. 
Aquest cap de setmana 27, 28 i 29 serem a la porta dels supermercats Dia i Bon Preu, 
també allà ens podeu portar els aliments.  
Us agraïm per endavant la vostra col·laboració. Moltes gràcies! 
Àmbit Solidari : Continuem necessitant un llit individual amb matalàs i un llit de 
matrimoni amb matalàs, un armari, una rentadora i una estufa. A qui pugui ajudar, 
moltes gràcies.  
 
Col·lecta setmana anterior : .........................................................................    405,38€  
Full i Espurna : .................................................................................................   46,18€ 
Donatiu  de l’ Associació d’Amics de les plaques de cava a Càritas  ..........360,00€ 

                                                           Moltes gràcies 
 
Per a pensar 
 
Meditació sobre els fets del 13 N 
  
Todo esto debería ayudarnos a no reaccionar con odio, para no entrar en aquella 
espiral de violencia que tanto temía Helder Cámara. Habrá que hacer justicia, por 
supuesto. Pero sin que llamemos justicia al placer de hacer daño: porque entonces 
estaríamos poniéndonos al mismo nivel humano que los autores de los atentados de 
París.                                                                                      José I, González Faus 

 
Podeu trobar-nos a www.parroquiadecentelles .cat 

I també amb el domini .com  


