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BON NADAL 2016 
Parròquia de Santa Coloma de Centelles 

 

 

Pessebre que la Parròquia de Centelles 

ha portat a l’Ajuda 

el 10 de desembre 2016 

Intencions de misses 

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.  

Dilluns 26: Maria Sala   

Dimarts 27: Xavier Canamasas  

Dimecres 28: Família Toran Aguilar  

Divendres 30: Missa dels Galejadors a les 7 del matí  

Dissabte 31, Festa de Santa Coloma, a les 12 del migdia: En acció de gràcies 

Diumenge 1: 10h, Comunitat Parroquial. 12h Manel Argelagués.  

 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses: Aquesta setmana dilluns, dimarts, dimecres  a les 8 del vespre. Dijous a 

les 8 del matí. Divendres a les 7 del matí. Dissabte a les 12 del migdia ( no hi ha missa a les 8 

del vespre). Diumenge a les 10 i a les 12. 

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



Vida de la parròquia 

Missa del Gall: A les 12 de la nit amb la participació de la Coral La Violeta.  
  
Missa Familiar: Avui a les 12 del migdia. Beneirem els diorames de la Catequesi.  
 
Càritas Parroquial: Avui a les misses col·lecta per Càritas. 
  
Festa del Pi: Divendres a les 7 del matí Missa dels Galejadors. 
 
Festa patronal de Santa Coloma, Festa Major d’hivern:  Dissabte a les 12 del migdia missa 
concelebrada pels mossens centellencs i els de les parròquies veïnes. Predicarà l’homilia Mn. 
Josep M. Pujol Currius, rector de Santa Margarida de Montbui – Sant Maure (Anoia)  que ve-
nia a Centelles quan estudiava Teologia al Seminari de Vic (anys 1960-65). 
 
Consell Pastoral  
En la reunió del passat 19 de desembre: 

 Va valorar positivament la celebració de les Confirmacions, la Matinal a l’Ajuda i el treball 
que s’ha fet durant l’Advent. 

 Va preparar les celebracions i actes  de Nadal, Festa del Pi i Santa Coloma.  

 Va decidir ajornar fins el 27 de gener la 3ª pel·lícula del cicle d’aquest any, degut  a les 
dificultats de calendari d’aquest final de desembre. 
Es va informar de les activitats dels grups de Catequesi, Mans Unides i Càritas i es va propo-
sar de convidar a la reunió del Consell algú dels grups que no hi tenen cap representant.  
 
 
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 ......................................................................345,35€                          
Full i Espurna: Hauríem d’haver recollit 56€, se n’han recollit......................................  56,72€ 
                                        Moltes gràcies! 
 

Parròquia de Sant Martí de Centelles  

Avui dia de Nadal: Missa a les 11 del matí. En acabar petit concert de Quartet Alosa.  

Per a pensar  

 Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat.I també amb el domini .com 

 
El Nadal de Jesús és el Nadal de la precarietat, del qui neix en 
un estable i no sap quan vindran a fer-lo fora. És el Nadal dels 
forasters que no tenen qui els aculli. És el Nadal d’una família 
atípica però molt significativa.    

http://www.parroquiadecentelles.cat

