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L’Advent dels sentits. 4ª setmana: 
Redescobrir el tacte  
  
Us anunciem allò que existia des del principi, 
allò que hem sentit, que hem vist amb els 
nostres ulls, que hem contemplat, que hem tocat 
amb les nostres mans. Us parlem del qui és la 
Paraula de la vida  (Jn, 1.1) 
 
 

 
Aquest verset de la primera carta de Joan ens fa veure la dimensió dels sentits i com el tacte 
ens ajuda a comunicar-nos i descobrir l’altre: Allò que hem sentit, que hem vist, que hem 
contemplat i que hem tocat amb les nostres mans. A través del contacte físic experimentem 
la realitat. El tacte és el nostre primer gran ull i substitueix la visió quan un està privat de  la 
vista. La pel·lícula La història de Marie Heurtin n’és una bona mostra. El tacte ens permet la 
trobada amb l’altre. Els gestos que podem realitzar ens acosten als altres i ens ajuden també 
a comunicar-nos millor amb Déu a través de la pregària. Amb les mans, amb el tacte podem 
portar companyia i escalf a molta gent. No desaprofitem la riquesa i la profunditat d’aquest 
sentit i donem-ne gràcies a Déu. 

 

Intencions de misses 

Dissabte 17: Família Puigbó Rusiñol. Francisco Serret  

Diumenge 18: 10h Carme Cabré. Maria Calm. 12h Coloma Mata.  

Dilluns 19: En acció de gràcies.  

Dimarts 20: Difunts de la Residència de Can Caló d’Aiguafreda  

Dissabte 24, Missa del Gall a les 12 de la nit: Esposos Giol Mas  

Diumenge 25,  Dia de Nadal: 10h Assumpció Salomó i família. 12h Antoni Puig, Assumpció 

Pujol i Josefa Puig.  

 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses: Aquesta setmana dilluns, dimarts, dijous i divendres missa a les 8 del 

vespre. Dimecres a les 8 del matí. Dissabte Missa del Gall a les 12 de la nit. Diumenge  dia de 

Nadal misses a  les 10 i a les 12 del migdia. 

Despatx parroquial: Dimarts de 4 a 2/4 de 6 de la tarda 

Fotograma de “La Història de Marie Heurtin”, 2014 



Vida de la parròquia 

Celebració Comunitària del Perdó 

Els altres anys només fèiem la Celebració Comunitària de la penitència per Quaresma. 
Aquest any volem també fer-la a l’Advent per preparar-nos pel Nadal. Així doncs, us convidem 
a participar-hi dimecres vinent, dia 21, a les 8 del vespre. Aquest dia celebrarem la missa a 
les 8 del matí. 
 
Consell Pastoral 
Dilluns a les 9 del vespre. Mitja hora abans a la Capella dels Dolors pregària oberta a tothom.  
 
Catequesi  
 
Catequesi Familiar: Dilluns o dimarts a ¼ de 6 de la tarda grups de nens i nenes 
Catequesi 2n curs: Dilluns o dimarts a ¼ de 6 de la tarda.  
Catequesi de Postcomunió: Dimecres a ¼ de 6 de la tarda.  
 
Missa Familiar: La d’aquest mes serà diumenge vinent, dia de Nadal, a les 12 del migdia. La 
prepararem dimarts dia 20 a les 9 del vespre a la rectoria. Beneirem el pessebre que, amb la 
direcció del Sr. Norbert Gómez, han ajudat a fer els nens i nenes de  2n curs de catequesi i 
Postcomunió.  
 
Enterraments: El dia 15 Gabriela Pascual López de 77 anys d’edat. El dia 16 Miquel Padilla 
Meca de 85 anys. El dia 17 Joan Corderas Riera de 90 anys.  
       Que descansin en la Pau del Senyor! 
 
Càritas Parroquial . Reforç escolar: Reunió i celebració amb els voluntaris, dimarts, 20,  
a ¼ de 6 de la tarda a la rectoria. 
 
Mans Unides . Llàntia de la solidaritat: Ens trobareu avui diumenge dia 18 al mercat.  
 
Capella del Socós: Avui a les 6 de la tarda Concert de Nadal per la Coral Veus de Tardor.  
 
Residència Sant Gabriel: Missa de celebració del Nadal dissabte 24 a les 5 de la tarda.   
 
Sala Museu: Els dies 31 de desembre, festa de Santa Coloma, i 1 de gener es podrà visitar 
de 5 a 8 de la tarda.  
 
Festa dels Reis: Per tal de no interferir-nos amb la baixada del Pi avancem la missa a les 11  
del matí en lloc de les 12 com era habitual. Tingueu-ho en compte.  
 
Col·lectes dissabte i diumenge darrers ......................................................................328,81€                          
Full i Espurna: Hauríem d’haver recollit 56€, se n’han recollit......................................  66,88€ 
                                        Moltes gràcies! 

Parròquia de Sant Martí de Centelles  
Dia de Nadal: Missa a les 11 del matí.  En acabar petit concert del Cor Cantus Firmus.  

 
Per a pensar  
  
“Qui no viu per servir no serveix per a viure”  
Papa Francesc   
 
         Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat. I també amb el domini .com 
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