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Advent 2019: QUÈ ESPEREM? 
 

Espero que Maria, la mare de Jesús, 
que sense ella no seria possible 

celebrar el naixement del seu Fill, 
m’ajudi a : 

CREURE I CONFIAR, ESPERAR I ESTIMAR, 
com va fer Ella. 

LA CONFIANÇA és expressió d’ ESPERANÇA 
Però sabem que el temps i les maneres de Déu són, 

moltes vegades, impensables per a nosaltres. 
I el que ens resta és abandonar-nos 

en mans del misteri de l’amor de Déu, 
del qual res no ens pot separar. 

  

 
 

Agraïm aquest text que ens heu fet arribar.  I us animen a seguir col·laborant.  
Ens enriquirem tots! Moltes gràcies. 

  



Intencions de misses 

 

Dissabte 14: Esposos Giol Mas. Pilar Amich i Marimon.  

Diumenge 15: Família Tomaset. Antònia Calm 
Dimarts 17: Ana Cebollero Barfaluy 

Divendres 20: Coloma Mata  

Dissabte 21: Comunitat parroquial 

Diumenge 22: Maria Calm. 

 

Tinguem en compte... 
 

Horari de misses: Dilluns, dimarts, dimecres i divendres a 2/4 de 8 del vespre. Dissabte 

missa anticipada a les 8 del vespre. Diumenge missa a les 11 del matí. 

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

Càritas parroquial: Centre Distribució d’Aliments dijous de 5 a  2/4 de 7 de la tarda. 

 

Vida de la parròquia 

 
Missa Familiar: Diumenge vinent 22 de desembre a les 11. La prepararem demà dilluns a les 
17,15 h. 
 
Catequesi Familiar i de Comunió: Dilluns o dimarts pels grups de nens i nenes a les 17,15h  
 
Animadors del cant: Reunió dimecres 18  a les 19h.  

 
Advent 2019. Celebració comunitària de la Penitència:   Dijous vinent, dia 19 de desembre  

a les 8 del vespre. 
 
Portem el pessebre a l’Ajuda: Dissabte vinent dia 21, a les 10 del matí sortirem de la plaça 
de Centelles els que hi anem a peu. Els qui vinguin en cotxe ens trobem a ¾ d’11 a l’Ajuda. 
Xocolatada, pregària i col·locació del pessebre.  
 
Enterraments: El dia 8 Moustafa Kaissi Mohamed de 72 anys. Conxita Gallés Font de 86 

anys d’edat. El dia 12 Cati Escuer i Gatius de 91 anys. 
                                                               Que descansin en la Pau del Senyor! 
 
Residència Sant Gabriel: El dissabte dia 28, últim de mes, celebració de la missa a les 5 de 

la tarda. 
 
Col·lectes......................................................................................................................  259,12€ 
Full ..............................................................................................................................      51,24€  

                                                                    Moltes gràcies.  

 
Per a pensar  
 
La mediocritat i la grisor no estan renyides amb la vanitat, ans al contrari, solen anar 
estretament unides  S.A.  

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

