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L’Advent dels sentits. 3ª setmana: Obrir la visió 
  
 La pregunta que Jesús fa a la gent a l’Evangeli ens 
obre la dimensió profunda de la visió:  Que heu sortit a 
veure al desert? Jesús ajuda a la gent a anar molt més 
enllà del que han vist o veuen . Sí ... i més. Però per 
copsar aquest més ens cal anar més enllà del que ve-
iem, no quedar-nos en les aparences, sinó arribar a l’-
interior. Ens cal, per tant, obrir la visió. 
La mirada és fonamental  per celebrar la trobada amb 
nosaltres mateixos i amb els altres. Igualment  per llan-

çar-nos a la a l’aventura de la recerca del sentit per a la vida.  
D’altra banda els ulls, la mirada, són una font inesgotable de lloança, de pregària. Descobrir 
les belleses ocultes, la presència amorosa de Déu en regalar-nos la creació. Donar gràcies a 
Déu per tot el que podem percebre amb els ulls. I aprendre a mirar els altres amb els ulls de 
Jesús, o veure en els ulls dels altres els ulls de Jesús. La mirada de Jesús purifica el nostre 
cor. La llum de la mirada de Jesús  il·lumina els ulls del nostre cor i ens ensenya a veure-ho 
tot a la llum  de la veritat i de la seva compassió per tota la humanitat.  

Intencions de misses  

Dissabte 10: Pere Baulenas (4t Aniv.)  

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

Dilluns 12: Difunts de la Residència Can Caló d’Aiguafreda.  

Dimarts 13: Joan Toy  

Dissabte 17: Família Puigbó Rusiñol. Francisco Serret  

Diumenge 18: 10h Carme Cabré. Maria Calm. 12h Coloma Mata.  

 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses: Dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte missa a les 8 del vespre. 

Dijous a les 8 del matí. Diumenge  misses a  les 10 i a les 12 del migdia.  

Despatx parroquial: Dimarts de 4 a 2/4 de 6 de la tarda 

Càritas Parroquial: Dijous de 5 a 8 de la tarda 



Hem portat el pessebre a l’Ajuda  
Aquest dissabte  un centenar llarg  de persones, amb una bona 
colla de nens i nenes hem portat el pessebre a l’Ajuda.  Acollits 
pel rector Mn. Joan Carles hem fet la pregària a l’església i tot 
seguit, a fora, la xocolatada. Després,  mentre els petits feien 
jocs i activitats, els grans ens hem aplegat a l’església per com-
partir la valoració que ha fet el Consell Pastoral de  les conclu-
sions de l’Assemblea feta fa dos anys. Cada grup ha pogut dir 
el que pensava    – hi podien haver hagut més aportacions- i 

ens hem proposat aprofitar  els dos anys següents per assolir el que fins ara no hem aconse-
guit. Novament, grans i petits, a l’església, hem cantat a la Mare de Déu i hem portat el pesse-
bre al lloc indicat a l’exterior de l’església, on romandrà fins passades les festes. Us convidem 
a anar-lo a veure! Amb agraïment mutu ens n’hem tornat a casa. Una matinal bonica, partici-
pativa i joiosa. Un  temps per a l’intercanvi i la comunicació entre persones i grups. Un dia per 
fer parròquia, per fer comunitat. Moltes gràcies a tothom!.  
 
Catequesi:  
Reunió de Catequistes: Dilluns a ¼ de 7 de la tarda 
Catequesi 2n curs: Dilluns o dimarts a ¼ de 6 de la tarda.  
Catequesi de Postcomunió: Dimecres a ¼ de 6 de la tarda.  
Catequesi de Confirmació: Divendres a les 4 de la tarda. 
Catequesi d’Adults . Curs d’ Introducció a l’Antic Testament: Moisès legislador.  Dimecres 
14 a 2/4 de 9 del vespre. Prof. Anton M. Vilarrubias. 
 
Càritas Parroquial: Reunió dimarts a les 9 del vespre. 
Consell d’Economia i Patrimoni: Reunió dimecres a 2/4 de 7 de la tarda.   

 
Llàntia de la solidaritat: Com cada any ens trobareu els diumen-
ges 11 i 18 al mercat oferint-vos comprar una llàntia, que no fa cap 
olor, però si que és, quan l'encengueu, l'anunci  de la solidaritat i 
amor que tant necessitem. 
Esperem que com sempre, ens ajudeu a fer realitat el somni dels 
nostres germans que son somnis de justícia i que si es poden arri-
bar a fer realitat, és gràcies el vostre “si que es pot”. 

A tothom desitgem un Nadal regenerador, un Cap d'any ple d'esperança i els Reis que us me-
reixeu pel vostre compromís. Mans Unides.             
 
Col·lectes dissabte i diumenge darrers ......................................................................367,68€                          
Full i Espurna: Hauríem d’haver recollit 56€, se n’han recollit......................................  56,47€ 
Donatiu per la megafonia de la Capella dels Dolors .................................................150,00€  
Donatiu a Càritas pel Recapte d’aliments ..................................................................100.00€ 

Per a pensar  

“S’ha de cercar en la naturalesa inequitativa i depredadora del sistema capitalista, que posa el 
lucre per sobre de l’ésser humà, l’arrel dels mals socials i ambientals. L’enorme poder de les em-
preses… que pretenen devorar-ho tot i privatitzar-ho tot –mercaderies, serveis, pensament-, por-
ten la veu cantant en aquesta destrucció”. 
De la Declaració de la Trobada Mundial de Moviments Populars, Roma, 27-29/10/14  

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

http://www.parroquiadecentelles.cat

