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L’ADVENT AMB MARIA . La seva senzillesa i humilitat
Avui encetem l’Advent 2017 amb el diumenge
de la Paraula que clou la Setmana de la
Bíblia.
Aquest any el nostre Advent vol fixar-se en
Maria i d’ella avui en destaquem la seva
senzillesa i humilitat.
Ho explica així Mn. Pere Ynaraja en el llibret
d’Eva a Maria:
Déu tenia un projecte imaginat des d’antic.
Déu té la innocència d’un nen petit, i no havia
pogut mantenir el secret: se li havia escapat
cada vegada que un gran profeta l’havia
visitat. Déu havia parlat tant, que els homes
esperaven, impacients, el desenllaç. Però
Déu és sorprenent, i ningú no s’esperava que
el seu projecte de salvació estigués a les
mans d’una noia jove, senzilla, d’un poble de
pagès que ningú no havia sentit anomenar.
Que Maria ens encomani la seva senzillesa i
humilitat. Qualitats que la fan agradable al
Senyor i que la disposen a acollir aquesta
Bona Notícia de Déu. Tot reconeixent la seva
petitesa, accepta que el Senyor faci en ella
meravelles!

Intencions de misses
Dissabte 2: Família Dorca Serra
Diumenge 3: Francisco Serrat Roca. Francisco Camps Castells
Dilluns 4: Ramon Pla Parés
Dijous 7 a les 8 del vespre: Salvador Molist Girbau
Divendres 8 a les 11 del matí: Antònia Calm Preseguer
Dissabte 9: Josep Ribé Portet. Família Dorca Serra.
Diumenge 10: Família Vilà Farràs. Família Viñas Tantiñà.

Tinguem en compte...
Horari de misses: Aquesta setmana dilluns i dimecres a 2/4 de 8 del vespre. Dimarts a les 8
del matí. Dijous i dissabte a les 8 del vespre. Divendres, festa de la Immaculada i diumenge a
les 11 del matí.
Despatx parroquial: Si ho necessiteu truqueu al 938 811 032.
Càritas parroquial: Centre de Distribució d’Aliments dijous de 5 a 7 de la tarda.

Vida de la parròquia
Consell Pastoral: Dimarts a les 7 de la tarda, presidit pel Sr. Bisbe en motiu de la Visita
Pastoral. Hi són convidats els representants de tots els grups.
Visita a la Residència de Sant Gabriel: Dimarts a les 5 de la tarda el Sr. Bisbe celebrarà
l’eucaristia a la Residència i després compartirà amb els residents, en motiu de la Visita
Pastoral.
Enterraments: El dia 25 Isabel Fernández i Andreu de 77 anys d’edat. El dia 28 Ramon
Vilageliu i Solanich de 102 anys.El dia 1 Pepita Paré Viñas de 73 anys. El dia 2 Joan Serra
Pueo de 71 anys.
Que descansin en la pau del Senyor !

Capella del Socós: Fins el dia 8 Rosari i novena a la Immaculada a
2/4 de 7 del vespre.

Càritas Parroquial: Continua avui al matí el Gran Recapte d’aliments. A tots moltes gràcies.
Col·lectes de la setmana passada ........................................................................297,09€
Full i Espurna ............................................................... ...................................... 54,92€
Centre Parroquial: Diumenge dia 10 de desembre a les 7 de la tarda Carme Sansa diu i
canta Maria Aurèlia Capmany. Amb acompanyament de Jaume Gallofré a l’acordió.

Per a pensar
L’ adversitat té el do de despertar talents que en la prosperitat haurien continuat adormits.
Horaci
Del llibre:

Imatges del Camerun veus del món l

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

