
Sagrada Família / C                         
 
UN ARBRE DE NADAL DIFERENT

fortalesa, l’alegria, la fe, l’esperança, el goig, la bondat…
Des de l’Arbre de Nadal que hem fet a la catequesi 
BONES FESTES! 
 
 

Intencions de misses

Dissabte 26 : Família Torán Aguilar 

Diumenge 27 : 10h Comunitat Parroquial. 12h Joan Planas i Aurora Durán 

Dilluns 28 : Família Fossas Llohis

Dimarts 29 : Josep Camps Suriñach

Dimecres 30 a les 7 del matí

Dijous Festa de Santa Coloma

Divendres 1 : 10h Jordi i Maria 12

Dissabte 2 : Mn. Jaume Tuneu

Diumenge 3 : 10h Humbert Gispert i M.Josefa Arañó
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UN ARBRE DE NADAL DIFERENT  
Des de la catequesi hem seguit el costum 
dies, fer l’Arbre de Nadal. Hi ha participat molta gent i 
és diferent dels altres arbres.  
No és un avet ni un pi. Tampoc hi hem penjat boles 
buides ben brillants i de colors, no té
llaços, ni penjolls daurats, ni llumets que criden 
l’atenció mentre s’encenen i s’apaguen, perquè a sota 
hi ha paquets amb regals…Tot un muntatge bonic, 
però més o menys superficial. 
L’Arbre que hem fet a la catequesi és una branca 
d’olivera, signe de pau. Hi hem penjat rodones de 
cartró amb unes figuretes de colors on els nens i 
nenes de la catequesi i els catequistes han anat 
escrivint els seus millors desitjos. Tot a
volem per als altres i que no es compra amb diners 
com: la pau, l’amor, la salut, la fam

a fe, l’esperança, el goig, la bondat… 
dal que hem fet a la catequesi us desitgem a tots  

Intencions de misses  

: Família Torán Aguilar  

h Comunitat Parroquial. 12h Joan Planas i Aurora Durán 

Fossas Llohis 
Josep Camps Suriñach 

Dimecres 30 a les 7 del matí : Comunitat Parroquial  

Dijous Festa de Santa Coloma : 12h En acció de gràcies    

10h Jordi i Maria 12h Manel Argelagués (10è Aniv.)   

Mn. Jaume Tuneu 

Humbert Gispert i M.Josefa Arañó. 12h Joan Planas i Aurora Durán 

 
desembre de 2015 

Des de la catequesi hem seguit el costum d’aquests 
dies, fer l’Arbre de Nadal. Hi ha participat molta gent i 

poc hi hem penjat boles 
é campanetes, ni 

, ni llumets que criden 
uen, perquè a sota 

regals…Tot un muntatge bonic, 

L’Arbre que hem fet a la catequesi és una branca 
i hem penjat rodones de 

cartró amb unes figuretes de colors on els nens i 
nenes de la catequesi i els catequistes han anat 
escrivint els seus millors desitjos. Tot allò de bo que 
volem per als altres i que no es compra amb diners 
com: la pau, l’amor, la salut, la família, l’amistat la 

 

h Comunitat Parroquial. 12h Joan Planas i Aurora Durán  

Joan Planas i Aurora Durán  



Tinguem en compte... 

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

Dimecres a les 7 del matí. Dijous a les 12. Divendres i diumenge a les 10 i a les 12. 

Despatx parroquial : Dimarts de les 4 a 2/4 de 6.  

Càritas parroquial: Dijous de 5 a 8 tarda.  

 

Vida de la parròquia  

 
Festa Major d’hivern en honor de Santa Coloma    

 
Dimecres, festa del Pi, a les 7 del matí 
missa de Galejadors. 
 
Dijous, festa de Santa Coloma, patrona 
de Centelles: a les 12 Missa 
concelebrada pels mossens veïns i de 
Centelles amb la participació de la coral 
La Violeta. Predicarà l’homilia Mn. Joan 
Mir, administrador parroquial de 
Viladrau, Seva i El Brull.  
 
 

 
Enterrament : El dia 20 Àngel Triguero Arias de 66 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. Avui 
diumenge i el dia 31 Festa de Santa Coloma. També els dies 1,3,6 i 10 de gener.  
 
Col·lecta dissabte i diumenge ...........................................................................377,28€    
Full i Espurna : Total previst 56,00€. Total recollit................................................52,79€ 
                                                            Moltes gràcies 
 
 
Per a pensar 
 
  
LES OBRES DE MISERICÒRDIA, AVUI. 
 
4. Acollir el pelegrí. Avui no és fàcil obrir la porta de casa. Són molts els pelegrins que 
truquen  a la nostra porta: captaires, drogoaddictes, estrangers... Tota una ferida 
oberta  que exigeix solucions, no només personals, sinó estructurals. Quan acullis, fes-
ho de cor!  
 
  

 
 
 

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


