
 
Diumenge III  d’Advent / B                                                       Número 416 / 17 de desembre  de 2017 

 
L’ADVENT AMB MARIA . La seva valentia  

Ens anem apropant a Nadal. l aquest 
diumenge som convidats a contemplar i imitar 
la valentia de Maria, la Mare de Déu.  

És valenta per fiar-se de l’ àngel 

És valenta a l’hora de dir Sí a Déu. 

És valenta per compartir aquesta decisió amb 
Sant Josep. 

És valenta quan va a visitar i ajudar a 
Elisabet. 

És valenta  per esperar confiadament el 
naixement de Jesús, malgrat les dificultats de 
l’anada a Betlem i haver de refugiar-se en una 
establia. 

És valenta per acompanyar  el creixement del 
nen Jesús encara que no sempre  entengués 
tot el que passava. 

És valenta al peu de la creu  i en molts altres 
moments al costat de Jesús. 

Que Maria  ens encomani la seva valentia en  
tants moments de feblesa, de por, de manca 
de confiança que experimentem cada un de 
nosaltres.   

   

 

Intencions de misses 

Dissabte 16: Pere Baulenas   

Diumenge 17: Josep M. Relats Ruaix. Maria Calm Preseguer    

Dilluns 18: Esperança Planas i Maria Planas   

Dimarts 19: Coloma Mata  

Divendres 22: Família Serrallonga Carrera  

Dissabte 23: Joan Pomier i Assumpció Salomó. Esposos Giol Mas   

Diumenge 24: Família Puigbó Rusiñol. Família Pou Pujol.  



Tinguem en compte...  

Horari de misses: Aquesta setmana dilluns a les 8 del matí. Dimarts, dimecres, dijous i 

divendres a 2/4 de 8 del vespre. Dissabte, anticipada a les 8 del vespre. Diumenge a les 11 

del matí.  

Despatx parroquial: Dimarts de 2/4 de 5 a les 6 de la tarda.  

Càritas parroquial: Centre de Distribució d’Aliments dijous de 5 a 7 de la tarda. 

 

Vida de la parròquia 

Celebració penitencial d’Advent: Serà el dilluns 18 de desembre a les 20 h   
  
Catequesi Familiar: Dilluns o dimarts, segons el grup, trobada dels nens i nenes a ¼ de 6 de 

la tarda.  
 
Missa Familiar: Diumenge vinent a les 11. Benedicció del pessebre  que els nens i nenes de 

Comunió i postcomunió han  treballat amb en Norbert Gómez. El podreu visitar a l’església 
fins passades les festes. 

 
 
Capella del Socós: Avui a les 6 de la tarda Concert de Nadal de la 
Coral Veus de Tardor. 
 
 
Mans Unides. La llàntia solidària: Ens trobareu al mercat dels 

diumenges  El dissabte 23 a les 5 de la tarda, iniciarem la xerinola 
pels carrers, amb els cantaires joves, escampant la joia i pau del 
Nadal, cantant nadales.  
 
 
Enterraments: El dia 9 Quimeta Nuri  Duran de 91 anys d’edat. El 
dia 16 Pilar Amich Marimon de 83 anys.  
                                            Que descansin en la pau del Senyor !  

 

Festa de Nadal: Missa del gall a les 12 de la nit. Dilluns dia de Nadal missa a les 11 del matí.  

 
Col·lectes de la setmana passada ........................................................................243,17€                         
Full i Espurna ...............................................................  ......................................    51,95€ 
Donatius: ................................................................................................................ 100,00€ 

 

Parròquia de Sant Martí de Centelles  
 
Missa de Nadal:  Dilluns dia 25 a les 12 del migdia.  

 
Per a pensar 
 
 
La grandesa de la humanitat no és l’art, ni la intel·ligència, sinó la bondat.  
J.A.M.  
     

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

