
Diumenge II d’Advent / C                         
 
ADVENT  2015 

Avui al plafó del capdavall de l’església hi veurem la menjadora preparada per acollir 
l’infant Jesús: Amb quina tendresa prepararia Maria la flassada! Preparem nosaltres 
els nostres sentiments, que siguin càlids i plens d’humanitat
portem alegria, on trobem rancúnia, 
afirmem que podem caminar junts

 

Intencions de misses 

Dissabte 5 : Josep Ribé Portet       

Diumenge 6 : 10h Ramona Preseguer i Segimon Calm

Dilluns 7 : Salvador Molist Girbau 

Dimarts 8 : 10h Comunitat Parroquial

Dimecres 9 : Ànimes, Montserrat Tuneu 

Dijous 10 : Difunts 

Divendres 11 : Pere Baulenas 

Dissabte 12 : Esposos Giol Mas

Diumenge 13 : 10h Josep M. Relats Ruaix

 

Tinguem en compte...

Horari de Misses : Aquesta setmana d

vespre, dijous a les 8 del matí

Despatx parroquial : A hores convingudes trucant al 938 811 032

Càritas parroquial: Dijous de 5 a 8 tarda

                                               Número 310 / 6 de dese

Recordem el lema: Despullem
hipocresia i vestim-nos de tendresa i misericòrdia 
per a la seva arribada  
Vestim-nos de tendresa i misericòrdia
que ens diu la primera lectura d’avui: 
amb el mantell de la bondat de Déu
és misericordiós. Déu és Amor. Per això Sant Pau 
demana en la pregària per als seus cristians 
seu amor s’enriqueixi més i més, fins a vessar, 
de coneixement i de finor d’esperit (2ª lectura).

Avui al plafó del capdavall de l’església hi veurem la menjadora preparada per acollir 
quina tendresa prepararia Maria la flassada! Preparem nosaltres 

nostres sentiments, que siguin càlids i plens d’humanitat. Que on trobem tristesa, 
portem alegria, on trobem rancúnia, obrem amb misericòrdia, i mirant
afirmem que podem caminar junts. 

 

Intencions de misses  

: Josep Ribé Portet        

: 10h Ramona Preseguer i Segimon Calm. 12h Francisco Camps Castells

Salvador Molist Girbau    

Comunitat Parroquial. 12h Antonio Minguet i Ventura Soldevila

Montserrat Tuneu i pares  

Pere Baulenas  

Esposos Giol Mas        

Josep M. Relats Ruaix. 12h Família Vilà Farràs 

inguem en compte...  

Aquesta setmana dilluns, dimecres, divendres i dissabte a 

vespre, dijous a les 8 del matí. Dimarts i diumenge missa a les 10 i a les 1

A hores convingudes trucant al 938 811 032  

Dijous de 5 a 8 tarda  

 
desembre de 2015 

Despullem-nos de tota 
nos de tendresa i misericòrdia 

nos de tendresa i misericòrdia. És el mateix 
que ens diu la primera lectura d’avui: Vesteix-te 
amb el mantell de la bondat de Déu, perquè Déu 

er això Sant Pau 
per als seus cristians que el  

més i més, fins a vessar, ple 
(2ª lectura).   

Avui al plafó del capdavall de l’església hi veurem la menjadora preparada per acollir 
quina tendresa prepararia Maria la flassada! Preparem nosaltres 

on trobem tristesa, hi 
i mirant-nos als ulls 

12h Francisco Camps Castells 

nguet i Ventura Soldevila 

, divendres i dissabte a les 8 del 

0 i a les 12. 



Vida de la parròquia  

Vespres d’Advent : Dilluns, dimecres i divendres en començar la missa. 
 
Defuncions : El dia 5 Jaume Parés Barril de 87 anys d’edat. Pepita Torm Colom de 91 
anys .                                              Que descansin en la Pau del Senyor! 
 
Càritas: Gran recapte d’aliments : Continua avui 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.  
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.  
 

 
Taller de pessebres : Els grups de catequesi de comunió 
l’han acabat aquesta setmana. Properament 
n’exposarem una mostra a l’església. 
  
 
 
 

 
Portem el Pessebre a Sant Miquel Sesperxes : Dissabte dia 12 a les 9 del matí. 
Sortirem del c. Tarragona (davant de Les Brases).  Tornarem a dinar a casa.  
 
Mans Unides  us fa saber que els diumenges 13 i 20 i el dia 24 a la tarda faran la 
venda de LA LLÀNTIA SOLIDÀRIA. Aquest any el que es pugui recollir, anirà destinat 
a la construcció d’una escola de secundaria a la ciutat de Tougan (Burkina Faso). 
Esperem que  en tots els nostres balcons i finestres pugui tintinejar la llum de la 
solidaritat. Gràcies.  
 
Col·lecta setmana anterior :.............................................................................. 314,22€    
Full i Espurna : Cost 77,00€. Total recollit  .......................................................... 53,34€ 
Donatiu  ................................................................................ ..........50,00€ 

Donatiu Càritas ................................................................................................. 110,00€ 
                                                        Moltes gràcies 
 
Per a pensar 
 
LES OBRES DE MISERICÒRDIA, AVUI. 
1.- Visitar i tenir cura dels malalts. Hi ha moltes menes de malalties i de malalts. No 
estan solament en clíniques i hospitals: n´hi ha a casa, al treball, al carrer. Tots tenim 
alguna malaltia o dolència. Cal que ens tractem amb misericòrdia! 

 
 

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


