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ADÉU A L’ADVENT. BON NADAL
AJUDEM AMB FORTALESA, HUMILITAT I
ALEGRIA, COM HO FA MARIA, A TOTHOM QUI HO
NECESSITI.
És el missatge que ens conviden a fer nostre el grup
jove que ha preparat la missa d’aquest dissabte,
d’acord amb l’evangeli d’avui, que ens presenta a
Maria forta, humil i alegre, que se’n va a ajudar
Elisabet.
Un missatge del darrer diumenge d’Advent que pot ser plenament nadalenc i d’un
Nadal que duri sempre. Com diuen ells: Que aquest Nadal sigui per a tots alguna cosa
més que regals, menjars i festes”.
Serveixi, doncs, de felicitació per a tothom: BON NADAL !

Intencions de misses
Dissabte 22: 20h. Assumpció Salomó i família
Diumenge 23. 10h. Ànimes. 12h. Esposos Joan Vall·llovera i M. Lurdes Roca
Missa del Gall: A les 12 de la nit Comunitat Parroquial
Nadal: 10h. Francisca Argemí, Carme Argemí i Jaume Mas Carreras. 12h. Carme
Bellavista i Francisco Font
Sant Esteve: 20h. Família Torán Aguilar
Dijous 27: 8h Ànimes
Divendres 28: 20h. M. Rosa Llohis
Dissabte 29: 20h. Família Ribé Portet
Diumenge 30: 7h Missa dels Galejadors: Albert Mas Vilalta (11è Aniv.) 10h. Ramon
Llohis. No hi ha missa a les 12.

Tinguem en compte...
Horari de Misses: Vegeu apartat anterior.
Horari de despatx: Aquesta setmana el dijous de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la tarda.
Càritas Parroquial: Dijous de 5 a 8 de la tarda.

Vida de la parròquia
Viu senzillament perquè altres, senzillament puguin viure: Avui col·lecta per
Càritas
Missa Familiar : Avui a les 12.
Mans Unides: Com cada any, venda de llànties solidàries de Nadal. Avui al mercat i
demà a la tarda pels carrers amb la Xerinola Nadalenca.
EL MESSIES” DE HAENDEL,
UNA OBRA PER ESCOLTAR DES DEL COR
En aquests dies de Nadal, us proposem escoltar una de les obres
més interpretades de la música occidental, tot deixant-nos interpel·lar
pel seu missatge de vida i d'esperança.
Després d'una breu introducció històrica i musical, sentirem els
fragments més representatius d'aquesta peça extraordinària. Un
muntatge audiovisual que vol propiciar la nostra connexió amb les
vivències més profundament humanes i espirituals.
Dijous 27, de 2/4 de 9 a 2/4 d’11 del vespre a l’església a càrrec de Montserrat
Vernet professora de l’Escola Municipal de Música de Mollet del Vallès i animadora de
cants a la nostra parròquia.
Enterraments: El dia 17 Joan Abancó i Font de 84 anys d’edat. El dia 20 Enric Pujol
Espinosa de los Monteros de 81 anys. El dia 22 Juan González Lozano de 58 anys.
Que descansin en la Pau del Senyor!
Col·lectes Dissabte i diumenge ...................................................................... 355,61€
Donatiu a Càritas........................................................................................... 100,00€
Moltes gràcies!

Per a pensar
Ressò de la Vetlla d’Advent
La vivència de l’atur des de la fe
El Senyor em sosté. De fet sempre ens sosté a tots nosaltres encara que no sempre
ens n’adonem. Durant el temps d’atur, generalment em passava de sis a vuit hores
buscant feina a casa mitjançant internet. Va ser un temps en el que em vaig apropar
molt a Jesús (Veniu a mi tots els qui esteu cansats i afeixugats, i jo us faré reposar, Mt
25, 28) intensificant l’estudi d’evangeli, l’Eucaristia, la pregària. Les forces per no
defallir, per aixecar-me moralment quan no havia estat seleccionada per una feina i
per escoltar els altres companys i companyes en l’atur, em van venir de Déu.
Recordo especialment una setmana que va ser molt dura per a mi ja que no em van
trucar de cap feina per a res. A la nit, jo estava en silenci i, com un sospir, dels meus
llavis va sortir una pregària molt breu: “Senyor, recorda’t de mi”...
Anna M. 38 anys
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

