
Diumenge IV d’Advent / C                         

Lloc on es recorda el naixement de Jesús
Basílica de la Nativitat a Betlem.  
Pelegrinatge parroquial 6.9.2015. 

 

Bon NADAL a tothom!
 

 

Intencions de misses

Dissabte 19 : Assumpció Salomó i família       

Diumenge 20 : 10h Família Puigbó Rusiñol. 12h Maria Calm

Dimarts 22 : Família Serrallonga Carrera

Missa del Gall : Comunitat Parroquial

Nadal : 10h Maria Sala. 12h Carme Bellavista i Francisco Font   

Dissabte 26 : Família Torán Aguilar 

Diumenge 27 : 10h Comunitat Parroquial

 

Tinguem en compte...

Horari de Misses : Aquesta setmana dilluns, dimarts, dimecres i dissabte a les 8 del 

vespre. Missa del Gall a les 12 de la nit, mitja hora abans el Cant de la Sibil·la. El dia 

de Nadal i el diumenge a les 10 i a les 12

Despatx parroquial : Dimarts de les 4 

Càritas parroquial: Dijous de 5 a 8 tarda

                                            Número 312 / 20 de dese
 

Quan brillarà el sol a 

l’horitzó, veureu el Rei dels 

reis que surt del Pare com 

un espòs de la seva cambra. 
Antífona del Magníficat . Primeres Vespres 
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Aquesta setmana dilluns, dimarts, dimecres i dissabte a les 8 del 

vespre. Missa del Gall a les 12 de la nit, mitja hora abans el Cant de la Sibil·la. El dia 



Vida de la parròquia  

Missa Familiar : Avui a les 12. Inauguració del pessebre fet amb els de catequesi de 
Comunió i la col·laboració de Norbert Gómez.  
 
Pregària d’Advent : Avui diumenge 20 a les 6 tarda a l’església. 
 
Vespres d’Advent : Dilluns, dimarts i dimecres en començar la missa. 
 
Cant de la Sibil·la : Aquesta any la Coral La Violeta a més de participar a la Missa del 
Gall ens oferirà El Cant de la Sibil·la mitja hora abans, a 2/4 de 12 de la nit a l’església. 

 
 
 
Mans Unides  Venda de la llàntia solidària avui i el dia 24 
a la tarda.  
 
 
 

 
Residència Sant Gabriel : Missa de celebració del Nadal dijous 24 a les 10 del matí.   
 
Enterrament : El dia 14 Toni Garriga i Genestós de 46 anys d’edat.  
                                                                Que descansi en la Pau del Senyor! 
 
 
 
Sala Museu : Aquests dies de festa es podrà visitar de 5 a 7 de 
la tarda. Diumenge 27 de desembre i el dia 31 Festa de Santa 
Coloma, els dies 1,3,6 i 10 de gener.  
 
 
 
Col·lecta dissabte i diumenge ...........................................................................366,21€    
Full i Espurna : Total previst 56,00€. Total recollit................................................58,41€ 
                                                            Moltes gràcies 
 
Parròquia de Sant Martí de Centelles  
 
Dia de Nadal : Missa a les 11 del matí. 
 
 
Per a pensar 
 
  
LES OBRES DE MISERICÒRDIA, AVUI. 
 
3. Donar beure a qui té set. Donar un got d’aigua és fàcil i és bonic. Sadollar una altra 
set més profunda és difícil. Però, amb l’ajut del Senyor, podem fer brollar fonts d’aigua 
viva, joiosa i inesgotable!  
 
  

Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat .  
També amb el domini .com ( www.parroquiadecentelles.com ) 


