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ADVENT. L’ACTUAL CRISI ET FA PERDRE L’ESPERANÇA?  
 
Amb aquest títol som convocats a la Vetlla d’ 
Advent aquesta tarda a les 6 a l’església.  
És un espai per pensar i pregar junts, si 
volem,  en un moment dur per a moltes 
famílies i difícil per a molts, propers a 
nosaltres, que viuen situacions amargues, a 
vegades tristes. Volem sentir-nos a prop 

d’ells, fer pinya i encomanar-nos esperança, l’esperança del Nadal.    
 
 

 

 

Intencions de misses   

Dissabte 15 : Francesc Reixach Cullelll 

Diumenge 16 : 10h. Comunitat Parroquial. 12h. Maria Calm Preseguer    

Dilluns 17 : Antonio Minguet i família    

Dimarts 18 : Família Font Suñer 

Dimecres 19 : Coloma Mata 

Dissabte 22 : Assumpció Salomó i família 

Diumenge 23 . A les 10:  Comunitat Parroquial. A les 12:  Esposos Joan Vall·llovera i 

M. Lurdes Roca    

 

Tinguem en compte... 

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

Dijous a les 8 del matí. Diumenge a les 10 i a les 12. 

Horari de despatx:  Dimecres de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la tarda. 

Càritas Parroquial : Dijous de 5 a 8 de la tarda. 

 



Vida de la parròquia  

Vetlla d’Advent : Avui a les 6 de la tarda a l’església  
 
Mans Unides : Com cada any venda  de llànties solidàries de Nadal. Avui i diumenge 
vinent al mercat i el dia 24 a la tarda pels carrers amb la Xerinola Nadalenca.  
 
Portem el pessebre al Castell de Sant Martí de Cent elles : dissabte vinent  dia 22. El 
grup jove que prepara la missa del dissabte al vespre ens convida a participar en 
aquesta iniciativa. Sortirem a les 10 del capdamunt del c. Rodolf Batlle i anirem a peu 
fins al Castell. Tornarem a dinar a casa.  
 
Missa  Familiar :  Diumenge vinent a les 12 del migdia. La prepararem   
 
Capella del Socós : Els dies 7, 17 i 27 de cada mes a les 7 de la tarda rés del Rosari 
pregant per les vocacions i l’Any de la Fe.  
 
Enterraments : El dia 13 Pere Baulenas Vilaró de 62 anys d’edat. El dia 14 Pilar Creus 
Pous de 79 anys.  
                                                                Que descansin en la Pau del Senyor! 
Col·lectes Dissabte i diumenge  ......................................................................502,32€ 
Donatiu parròquia ............................................................................................. 60,00€ 
Donatius a Càritas ....................................................................... 100  i 50 = 150,00 € 
                                                      Moltes gràcies!  
Campanya de Recollida d’aliments . 
L’acabem demà. Avui encara trobareu els coves a l’entrada de  l’església. Gràcies per 
endavant!  
 
Per a pensar   
 
 
He de fer caritat al qui demana a la porta de l’esg lésia? 
  
Cada vegada és més freqüent la presència de persones de fora de Centelles que 
demanen caritat a la porta de l’església, a l’entrada i sortida de les misses. Algunes 
d’elles amb residència coneguda a la nostra comarca i que són ateses, elles i les 
seves famílies, per les Càritas parroquials de la població on viuen. Amb Càritas 
Diocesana estem treballant perquè aquesta gent sigui ben atesa a cada parròquia i no 
s’hagi de desplaçar; d’aquesta manera es pot fer un seguiment de les famílies que 
com a Centelles portem a terme en coordinació amb els serveis socials de 
l’ajuntament.  
D’altres vénen de més lluny en tren o en furgoneta i sovint refusen concretar el seu lloc 
de residència i la seva situació familiar i això fa que molta gent es pregunti si és bo fer-
los caritat. 
D’altra banda a Centelles, ja ho sabeu, atenem quinzenalment a  118 famílies amb 
aliments i ajuts familiars, a part de les altres actuacions que fa Càritas Parroquial. I 
aquest treball, que el podem fer gràcies a la vostra col·laboració, és el que ha de fer 
Càritas. A part dels donatius que feu personalment i de les col·lectes específiques hi 
ha també a l’església, a prop del Baptisteri una caixeta on els donatius que hi poseu es 
destinen exclusivament a Càritas. Moltes gràcies.                                                                                            
 
                         

Podeu consultar la versió digital d’Espurna a:           
http://fullcentelles.blogspot.com/  o contactar amb nosaltres a través del nostre 

e-mail: fullcentelles@gmail.com  


