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Intencions de misses
Dissabte 21: Comunitat parroquial
Diumenge 22: Coloma Mata. Maria Calm.
Dimecres 25: Joan Muns, el ferrer. Família Molera Morell
Dijous 26: A les 11 de matí Família Toran Aguilar
Dissabte 28: Família Puigbó Rusiñol
Diumenge 29: Esposos M. Lurdes Roca i Joan Vall·llovera

Tinguem en compte...
Horari de misses: Aquesta setmana dilluns i divendres a 2/4 de 8 del vespre. Missa del Gall
a les 12 de la nit. Dies de Nadal i Sant Esteve a les 11 del matí.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.

Vida de la parròquia
Missa Familiar i benedicció del pessebre: Avui diumenge 22 de desembre a les 11 del
matí.
Dia de Nadal: Missa del Gall a les 12 de la nit, acompanyada per Coral La Violeta. Missa del
dia a les 11 del matí.
Dia de Sant Esteve: Missa a les 11 del matí.
Col·lecta per Càritas: A les misses de Nadal, com cada any.
Enterrament: El dia 17 Juana Martínez Lara de 92 anys.
Que descansi en la Pau del Senyor!
Centre Parroquial . Pastorets ’19: 25 i 29 de desembre a les 18h, 26 de desembre a les 17h.
Residència Sant Gabriel: Dissabte vinent, dia 28, últim de mes, celebració de la missa a les
5 de la tarda.
Col·lectes...................................................................................................................... 226,02€
Full ..............................................................................................................................
54,88€
Moltes gràcies.

Per a pensar
Hem de ser cristians esperançats en una església que vol renovar-se. Pel fet de ser
batejat, cada cristià ha de viure ple d’esperança. Sense ella no podrà ser
evangelitzador. I l’esperança ens portarà alegria i ens farà anar més enllà del que ara
tenim, ens farà créixer i abastar nous reptes. Ens donarà seguretat.
Posem la nostra esperança en Jesús, encomanem-nos d’evangeli, fresem nous camins,
no esperem impassibles, moguem-nos, caminem, sortim... Siguem comunitat creativa,
fem lligams amb les llars i la vida del poble. Fem del nostre llenguatge creient un
llenguatge entenedor i que arribi al cors de les persones. Ajudem a fer amable la paraula
“ Església “, a superar el desencís que porta a la desesperança i no tinguem por de
mostrar la nostra identitat cristiana.

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

