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L’ADVENT AMB MARIA . La seva pregària per escoltar Déu i parlar-hi
Demà és Nadal. I avui Maria ens recorda la
importància que tenia la pregària en la seva
vida i la que ha de tenir en la nostra. No hi pot
haver Nadal cristià autèntic sense pregària,
sense contemplar interiorment el nen Jesús,
dir-li alguna cosa i deixar que ens la digui.
Pregar és escoltar Déu i parlar-hi. I la pregària
ens manté a prop del pessebre, com Maria i
Josep, els pastors, els mags... Des de la
senzillesa i l’agraïment parlem i escoltem Déu
que ens parla.

Bon NADAL
Tinguem en compte...
Horari de misses: Aquesta setmana dilluns dia de Nadal i diumenge Santa Coloma a les 11
del matí. Dimarts, dimecres i divendres a 2/4 de 8 del vespre. Dijous a les 8 del matí. Dissabte
Missa de Galejadors a les 7 del matí i anticipada a les 8 del vespre.
Despatx parroquial: Si ho necessiteu truqueu al 938 811 032

Intencions de misses
Dissabte 23: Joan Pomier i Assumpció Salomó. Esposos Giol Mas
Diumenge 24: Família Puigbó Rusiñol. Família Pou Pujol.
Dilluns 25: Ramon Pla Parés
Dimarts 26: Difunts
Dimecres 27: Família Torán Aguilar
Dissabte 30: Dominga Coll Cruells
Diumenge 31: Comunitat Parroquial.

Vida de la parròquia
Missa Familiar: Avui 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.
Missa del Gall: A les 12 de la nit amb La Coral La Violeta. Dia de Nadal: a les 11 del matí.
Col·lecta per Càritas: A les misses del gall i de Nadal. Moltes gràcies.
Festa del Pi i Santa Coloma: Dissabte Missa de galejadors a les 7 del matí. A les 8 del
vespre missa anticipada de diumenge i diumenge a les 11 del matí amb la Coral La Violeta.
Bateig: El dia 17 Lucas Rodríguez Lorite, fill de Francisco Javier i Ana. Van ser padrins
Jesús Rodríguez i Mónica Lorite.
Benvingut a la comunitat parroquial!
Enterraments: El dia 19 Josep Estragués i Arau de 80 anys d’edat. Cèlia Iguacel Rodríguez
de 75 anys.
Que descansin en la pau del Senyor !
Col·lectes de la setmana passada ........................................................................226,67€
Full i Espurna ............................................................... ...................................... 56,91€
Nota del Consell d’Economia: Haureu vist que les col·lectes de les misses han disminuït
notablement mentre les despeses que té la Parròquia són les mateixes o més importants. Per
això, tot i no tenir encara el balanç econòmic del 2017 us convidem a prendre’n consciència i,
en la mesura que pugueu, seguir col·laborant. Tots sabeu prou el que costa tot i que és entre
tots els que ens sentim comunitat cristiana que hem de sostenir la nostra església. En aquest
sentit des de la Comissió Econòmica es creu necessari tornar a introduir la col·lecta en la
celebracions exequials com es feia abans. La Parròquia ho necessita per tal d’ajudar en les
despeses, sobretot la que suposa la calefacció a l’hivern. Moltes gràcies per la vostra
comprensió i ajuda.

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

Per a pensar
Jo no sóc l’altre, però no puc ser sense l’altre. Emmanuel Lévinas

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

