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ADVENT 2013 : L’ACOLLIMENT
Encetem l’Advent, les quatre setmanes de
preparació al Nadal.
Encetem l’Advent i aquest any volem tenir-hi
present l’acolliment. Ens cal acollir Jesús que ve
per Nadal, però que també ve cada dia, a cada
moment si el sabem acollir. Abans però, o al
mateix temps, ens cal també viure aquest
acolliment a la comunitat, en les celebracions, en les trobades i activitats que fem cada
setmana. Mirarem, doncs, de donar relleu a l’acolliment en les celebracions d’aquest
Advent.
I entre elles, avui en tenim una de molt significativa: a la missa de 10 en Sergi, que ha
començat el camí del catecumenat, farà la presentació a la comunitat perquè pugui
rebre la seva acollida. Donem-ne gràcies a Déu i acompanyem-lo en la nostra pregària
perquè continuï el seu camí fins a rebre els sagraments del Baptisme, la Confirmació i
l’Eucaristia.

Intencions de misses
Dissabte 30: Esposos Josep Soriano i Dolors Barrera
Diumenge 1: 10h Ramon Llohis. 12h Família Calm Preseguer
Dilluns 2: Esposos Josep Espuña i Pepita Vila
Dimarts 3: Francisco Camps i Castells
Dimecres 4: Valentí Fossas
Divendres 6: Josep Ribé Portet
Dissabte 7: Francesc Reixach Culell
Diumenge 8: 10h Salvador Molist Girbau. 12h Esposos Giol Mas.

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 a les 10 i a les 12.
Horari de despatx: Dimarts de les 4 a 2/4 de 6 de la tarda.
Càritas: Dijous de 5 a 8 tarda

Vida de la parròquia

Agafeu l’enquesta al cancell de l’església. Les preguntes són indicatives i les podeu
ampliar segons vulgueu. La darrera és totalment oberta. Les respostes les podeu
deixar a les bústies que trobareu a l’entrada a l’església, ja estan indicades. No deixeu
de dir-hi la vostra. Continua el treball dels diferents grups de la Parròquia: aquest
dissabte els lectors. Moltes gràcies a tots.
Àmbit solidari: Necessitem 2 llits de 90 cm. I mantes.
Campanya de recollida d’aliments: Avui últim dia de recollida d’aliments. Podeu
deixar-los també als coves que trobareu a l’entrada a l’església. Moltes gràcies.
Capella del Socós: Novena a la Immaculada a les 7 vespre.

Enterraments: El dia 25 Jaume Sardà de 76 anys d’edat. El dia 26 Conxita Burgés i
Arimany de 89 anys. El dia 28 Rafa Fernández Aguilar de 60 anys. El dia 29 Josep
Oriol Font de 69 anys.
Que descansin en la Pau del Senyor!
Col·lecta dissabte i diumenge .........................................................................305,71€
Moltes gràcies!

Per a pensar
La nostra esperança és ben concreta,
i sabem que s’encarna ben a prop nostre.
No cal buscar-la a les estrelles
ni en els discursos buits de falsos profetes...
A partir d’ara, busca en el teu interior...
No renunciïs a la lluita compromesa pel germà...
Acosta’t als pobres i marginats...
Perquè Déu s’hi fa present dins de tota aquesta vida amagada
per fer brotar l’esclat de la vida divina,
que és la porta de la nova humanitat.
Acollim el Déu que s’hi fa present sense por!
Manuel Juárez (Mijac)

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

