Diumenge IV d’Advent / B

Número 573 / 20 de desembre de 2020

Intencions de misses
Dissabte 19: Esposos Giol Mas. Esposos Josep Costa i Victòria Casanovas
Diumenge 20: Família Puigbó Rosiñol i fills. Maria Calm. Difunts Fam. López Manso
Dilluns 21: Família Rovira Magem
Dimarts 22: Família Serrallonga Carrera
Dimecres 23: Família Torán Aguilar
Dijous 24 a les 8 del vespre: Família Mas Argemí
Divendres 25, dia de NADAL a les 11 del matí: Joan Muns (2n Aniv.)
Dissabte 26, a les 7 del vespre: Família Vilà Farràs
Diumenge 27: Família Tañà Argemí. Família Vallmitjana Benet

Tinguem en compte...
Despatx parroquial: Truqueu abans al 93 881 10 32, o mòbil 650 443 432 o escrivint un
correu a info@parroquiadecentelles.cat

Vida de la Parròquia
Dia de Nadal: El Cor Cantus Firmus cantarà la Missa
Brevis de Charles Gounod i en acabar la missa d’11 ens
oferirà una Cantada de Nadales
Fratelli tutti: El nostre treball d’Advent des de casa.
Aquesta setmana proposem llegir els dos darrers capítols
cinquè i sisè.
Missa Familiar: La propera la celebrarem, si no hi ha cap
modificació sanitària, el segon diumenge de gener, dia 10,
festa del Baptisme del Senyor, a les 12h.
Càritas Parroquial: La campanya de recollida d’aliments i productes d’higiene i neteja
organitzada per Càritas parroquial de Centelles ha tingut un resultat molt positiu. S’han recollit
un total de 5.038 quilos de productes que serviran per proveir el Centre de Distribució
d’Aliments de Centelles i atendre millor les 98 famílies del poble que actualment reben ajut
d’aliments i productes bàsics i cobrir també les necessitats que, dia a dia, van en augment.
La campanya ha comptat amb la participació de 90 voluntaris i voluntàries que durant el
passat cap de setmana es van fer càrrec dels punts de recollida als supermercats, del
transport, de la classificació i recompte dels productes al magatzem. Algunes botigues també
han col·laborat en la campanya. El resultat ha estat possible per la col·laboració de moltes
persones i famílies que han fet la seva aportació generosa amb productes o amb donatius.
També i gràcies a les donacions econòmiques d’algunes empreses de Centelles, Càritas
podrà fer un regal de Reis als 47 nens i nenes de les famílies que atenem. Moltes gràcies.
Mans Unides: Divendres passat va obrir, no inaugurar, la tómbola de la solidaritat 2020.
Amb tot el control que el moment demana, no es podrà entrar al recinte i rebreu l’obsequi a la
porta, per evitar aglomeracions. Com cada any us hi esperem seguint els horaris que teniu a
l’abast, encara que siguin provisionals. Igualment continua la venda de llànties solidàries,
per aconseguir, aquest any, garantir l’accés a l’educació de 50 nenes tribals a Barodia
(Índia). Ens trobareu al mercat avui diumenge i el 24 a les 5 de la tarda, amb la col·laboració
del Cor La Violeta . Esperem que en cadascuna de les vostres llars flamegi una llàntia, en
record dels que tenim més lluny i més desprotegits. Gràcies
Col·lectes dissabte i diumenge passats...................................................................340,54€
Donatius Càritas: 500, 30 € ...................................................................................
530,00€
Deixa el teu donatiu a la caixeta de l’entrada / sortida de l’església. Gràcies.

Per a pensar
Advent Setmana 4. Què demano a Jesús?
Recordem els desitjos i pregàries que hem anat escrivint i posant al bressol aquests dies.

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

