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ADVENT, CRISI I ESPERANÇA  
El Nadal ens fa palpable la tendresa de Déu 
que es fa un infant feble i pobre per compartir 
la nostra vida. I aquesta tendresa de Déu es 
fa tendresa humana: la veiem en Maria i 
Josep, en Elisabet, en els pastors.  
L’Advent ens deixa assaborir aquesta 
tendresa. Aquest any ens arriba també enmig 
d’una de les situacions vitals més difícils que 

recordem. Amb  molta i  molta gent patint amb duresa els efectes de la crisi que uns 
altres han provocat i amb tots submergits en el desconcert i l’interrogant del futur. Però 
també amb l’esperança de poder-ne sortir i treballar, mentrestant, fent visibles aquests 
gestos de tendresa i esperança com el que ens convida a fer Càritas amb la recollida 
d’aliments per a les gairebé 120 famílies de Centelles que els necessiten. Aquest cap 
de setmana d’una manera especial i al llarg de les dues següents podem oferir  
tendresa a través de la nostra aportació.  Aquests dies també trobareu els coves que 
fem servir habitualment a  l’entrada de l’església.  
A tothom, moltes gràcies.  
 

Intencions de misses   

Dissabte 1 : Esposos Josep Soriano i Dolors Barrera 

Diumenge 2 : 10h. Andreu Roig Vall. 12h. Comunitat Parroquial 

Dilluns 3 : Francisco Camps 

Dijous 6 : A les 8 del vespre Salvador Molist Girbau 

Divendres 7 : Josep Ribé Portet 

Dissabte 8 : 10h. Comunitat Parroquial. 12h. Concepció Font Prat 

Diumenge 9 : 10h. Família Viñas Tantiñà. 12h. Concepció Ruvireta Barnolas    

 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses:  Aquesta setmana dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres a les 

8 del vespre. Dissabte a les 10 i a les 12, no hi ha missa al vespre. Diumenge a les 10 

i a les 12. 

Horari de despatx:  Dimecres de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la tarda. 

Càritas Parroquial : Aquesta setmana el dimecres de 5 a 8 de la tarda. 



Vida de la parròquia  

 
Consell Pastoral Parroquial : Dimecres 28 a les 9 del vespre.  
 
Capella del Socós : Novena a la  Immaculada a les 7 del vespre.   
 
 
 
Enterraments : El dia 28 Oleguer Font Suñer de 89 anys d’edat.   
                                                                      Que descansi en la Pau del Senyor! 
 
 
Col·lectes Dissabte i diumenge  ......................................................................365,50€ 
 

 
Donatiu a Càritas ...........................................................................................4.000,00€                                                                    

Moltes gràcies!  
 
 

 
 
 
Campanya de Recollida d’aliments . 
  
Fins el dia 17 de desembre. Gràcies per endavant!  
 
 
 
 
 

 
Per a pensar   
 
 
Evangelització   
El primer mitjà d’evangelització és el testimoniatge dia a dia d’una vida 
autènticament cristiana, una vida fidel al Senyor Jesús, una vida que duu el 
segell de la llibertat, la gratuïtat, la justícia, la compartició, la pau, una vida 
justificada amb les raons de l’esperança. Aquesta vida, configurada segons la 
de Jesús, podrà suscitar interrogants, fer néixer preguntes, de manera que als 
cristians se’ls demanarà raó de la seva esperança ( 1 Pe 3,15), i de la font del 
seu comportament.   
 

Enzo Bianchi, prior de Bose. Paris 2004 
 
                        
  
 

Podeu consultar la versió digital d’Espurna a:           
http://fullcentelles.blogspot.com/  o contactar amb nosaltres a través del nostre 

e-mail: fullcentelles@gmail.com  


