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L’Advent dels sentits. 2ª setmana:  
Tornar el gust i l’olfacte  
 
Continuem l’Advent dels sentits. I aquesta 
setmana ens proposem fixar-nos en el gust i 
l’olfacte, saber assaborir i saber olorar. Apreciar 
el gust  del menjar, comparar el seu sabor amb 
el d’un altre, distingir l’olor i lloar Dèu per la 
capacitat d’assaborir i olorar que tenim, i agrair 
la varietat i exquisidesa de sabors que podem 
trobar. Quan les capacitats olfactives se’ns 
atrofien, declina també la vivència de les nostres emocions. Som convidats doncs a pregar 
emprant el sentit del gust i de l’olfacte.   
Per percebre’ls m’hi he de fixar, no ho puc fer de pressa com tot avui ho fem, sinó que 
gairebé he de meditar. Com més meditem més capacitat de percepció tenim i també una 
sensibilitat més fina. La mirada se’ns neteja, l’oïda se’ns afina i comencem a sentir el so 
veritable del món.  
Pablo d’Ors . Biografia del silenci. 
 

Intencions de misses 

Dissabte 3: Josep Ribé Portet. A la Mare de Déu de Lurdes en acció de gràcies.   

Diumenge 4: 10h Carme Cabré. 12h Francisco Camps Castells  

Dimecres 7: Salvador Molist Girbau  

Dijous 8: 10h Ramon Aumatell. 12h Immaculada Vila Ribé  

Divendres 9: Assumpció Buscà 

Dissabte 10: Pere Baulenas (4t Aniv.)   

Diumenge 11: 10h Carme Cabré. Josep M. Relats Ruaix. 12h Família Vilà Farràs. 

 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses: Dilluns i dimarts Celebració de la Paraula i Comunió a les 8 del vespre. 

Dimecres, divendres i dissabte missa a les 8 del vespre. Dijous i diumenge  misses a  les 10 i 

a les 12 del migdia. 

Despatx parroquial: Aquesta setmana si ho necessiteu truqueu al tel. 938 811 032  

 



Vida de la parròquia  

Catequesi de Postcomunió: Dimecres a ¼ de 6 de la tarda.  
 
Portem el pessebre a l’Ajuda:  
Dissabte vinent dia 10 de desembre la Parròquia portarà el pessebre a l’Ajuda.  Hi sou 
convidats tots els que formeu part d’un dels grups o serveis de la Parrôquia i tothom qui vulgui 
anar-hi. Sortirem a peu de la plaça de Centelles a  2/4 de 10. Qui vulgui pot anar-hi en cotxe  i 
ens trobarem a l’Ajuda a 2/4 d’11. Col·loc arem el pessebre al lloc indicat i farem una 
xocolatada i jocs per als petits. Mentrestant ens aplegarem a l’esglèsia per compartir l’activitat 
que fa cada grup i convidar a participar-hi en un futur. Tot de cara a enfortir la participació i la 
relació entre els grups de la Parròquia. 
Els que penseu venir aniria bé que ho comuniquéssiu abans, sobretot per comptar-vos a la 
xocolatada.             
 

Grup de Comunicació: 
El cartell de l’Advent evoca  als cinc sentits, tema que abordem 
aquestes setmanes. Tot , d’aquí molt poc, ho percebrem sota 
l’aire dolç del Nadal: la nit d’hivern amb la constel·lació d’Orió i 
l’estrella Sírius, el paisatge urbà, l’avet, els llums dels carrers i els 
objectes “humanitzats”. Tots ells ja tenen sempre una presència 
implícita i un origen material comú, universal i també unes 
funcions. Ho experimentem de manera tendenciosa. Perquè tot té 
una bellesa essencial, però podem extralimitar-nos, infravalorar-
ho o obviar-ho.  Entendre el món passa per calibrar bé com 
toquem, escoltem, olorem, provem o mirem allò palpable i fins i 
tot allò que ens resta invisible. En funció d’aixô, del nostre 
raonament, els sentiments i també el conglomerat de tot plegat 
(l’educació, els valors, etc), reaccionarem i retornarem el nostre 
fruit.  Pels cristians, totes aquestes eines es revesteixen del sentit 
moral profund dels Evangelis, unit a la voluntat silenciosa de Déu, 
que conviden a formar una confiança immutable d’atenció 
conscient, sensible i sensata per percebre i atendre el nostre 
entorn, del qual en som corresponsables. 

 
Càritas parroquial de Centelles:  

Gran recapte d’aliments: Ahir dissabte trobada dels voluntaris i de tots els qui van ajudar 
en el Gran Recapte  per agrair-los el seu servei.  

       Donatiu: ..................................................................................................................50,00€   
         Moltes gràcies.  
Enterrament: El dia 28 Carmen García Asencio de 76 anys.  
       Que descansi en la Pau del Senyor.   
 
Col·lectes dissabte i diumenge darrers ......................................................................409,83€                         
Full i Espurna: Hauríem d’haver recollit 56€, se n’han recollit......................................  58,27€ 
  
                            

Per a pensar  
  
El que realment mata l’home és la rutina; el que el salva és la creativitat, és  a dir, la capacitat  
per entreveure i rescatar la novetat. Si mirem bé, tot és sempre nou i diferent. No hi ha res de 
res que ara sigui com fa un moment. Participar d’aquest  canvi continu que anomenem vida, 
ser-hi, és l’única promesa sensata de felicitat.  P.d’O.  
 

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