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ADVENT, CRIDA A OBRIR UNA RUTA AL SENYOR, A APLANAR-LI EL CAMÍ
Cal preparar una ruta perquè el Senyor arribi
a la nostra vida i copsem la salvació de Déu.
L’Advent ens ho recorda i ens hi ajuda.
Joan Baptista amb el seu missatge de
conversió ens crida a caminar en l’esperança i
acollir el perdó dels pecats. L’Advent és un
temps propici per a la conversió i el perdó.
D’aquí que moltes parròquies fan aquests dies la Celebració comunitària de la
Penitència. Aquí només la fem per Quaresma, però sempre que vulgueu i durant tot
l’any, sense un horari fix, podeu demanar al mossèn que atengui la vostra confessió
personal, ja sigui abans de les misses o en qualsevol altre moment que us permeti
gaudir d’un espai de reflexió, de revisió i pregària abans de rebre el sagrament del
perdó.

Intencions de misses
Dissabte 8: 10h. Comunitat Parroquial. 12h. Concepció Font Prat
Diumenge 9: 10h. Família Viñas Tantiñà. 12h. Concepció Ruvireta Barnolas
Divendres 14: Rosa Pujal i Ollich
Dissabte 15: Francesc Reixach Cullelll
Diumenge 16: 10h. Comunitat Parroquial. 12h. Maria Calm Preseguer

Tinguem en compte...
Horari de Misses: Dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte a les 8 del vespre.
Dijous a les 8 del matí. 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
Catequesi i Formació: Dilluns a les 6 de la tarda reunió de catequistes de 1r curs.
Dimecres a les 9 del vespre formació d’adults.
Divendres a les 9 vespre reunió de pares i mares de 2n curs
Vetlla d’Advent : Diumenge vinent, dia 16, a les 6 de la tarda a l’església.
Enterrament: El dia 4 Felipe Martínez i Peralta de 89 anys d’edat.
Que descansi en la Pau del Senyor!
Col·lectes Dissabte i diumenge ......................................................................278,61€
Donatiu a Càritas........................................................................................... 200,00€
Moltes gràcies!

Campanya de Recollida d’aliments.
Fins el dia 17 de desembre. També en els coves de
l’entrada a l’església. Gràcies per endavant!

Per a pensar
Per què em quedo a l’Església?
Nosaltres ens hi quedem perquè som deixebles de Jesucrist. Creure en Jesús no és
adoptar una espiritualitat privada o un codi moral. És acceptar pertànyer a una
comunitat i caminar junts...
Al cor de la nostra vida cristiana hi ha la immensa vulnerabilitat de l’Últim Sopar. Jesús
es posa en mans dels seus deixebles: “Preneu, això és el meu cos entregat per
vosaltres”. Un de la colla l’ha traït, un altre ha renegat d’ell, la majoria han fugit.
Pertànyer a l’Església, és assumir una miqueta d’aquesta vulnerabilitat. Nosaltres
acceptem que se’ns impliqui tant en els fracassos de l’Església com en el seu
heroisme, tant en la seva bogeria com en la seva saviesa, tant en els seus pecats com
en la seva santedat. I l’Església m’accepta a mi també amb els meus pecats i la meva
estupidesa. Aquesta és la raó per la que és “signe i sagrament de la unitat de tot el
gènere humà” (Vaticà II, Lumen Gentium, n.1,1)
P.Timothy Radcliff, dominic

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

