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ADVENT 2013 : L’ACOLLIMENT 

Advent, quatre setmanes de preparació al Nadal. 
Encetem la segona. 
En el marc del nostre lema d’Advent sobre l’acolliment, 
avui ens fixem en l’acolliment a la Paraula de Déu, a la 
voluntat de Déu , tenint Maria com exemple. Sense ella, 
sense el seu acolliment generós a la paraula de Déu i a 
la seva voluntat no tindríem Nadal. Un acolliment que no 
devia estar exempt  de pors, d’inseguretat, de preguntes  
que es resolen  gràcies a la confiança que Maria té 
posada en el Senyor, la seva valentia i la força de 
l’Esperit Sant.    
I aquest hauria de ser el mode d’actuar de cada un de 
nosaltres en la nostra vida. No deixar-nos abatre per les 
pors, mirar de donar resposta a les preguntes i fiar-nos 
de la força de Déu perquè es faci tal com ell vol.  

Escoltar la paraula de Déu no pot ser quelcom buit, ha de fer llum a les decisions que 
anem prenent i ha d’orientar la nostra vida.  

 
 

Intencions de misses  

Dissabte 7 : Francesc Reixach Culell 

Diumenge 8 :  10h Salvador Molist Girbau. 12h Esposos Giol Mas.  
Dilluns 9 : Andreu Roig Vall  

Dimecres 11 : Pere Baulenas Vilaró (1r Aniv.) 

Dissabte 14 : Comunitat parroquial 

Diumenge 15 :  10h Josep M. Relats Ruaix. 12h Maria Calm Preseguer.  

 

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 

Vespres d’Advent :  Els dies feiners abans de la missa del vespre. 

 
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.  
 
Catequesi Familiar : Reunió de catequistes dimarts a ¼ de 6. 
 
Missa Familiar : Serà el dia 22 de desembre, la preparem dimarts 10 a ¼ de 7 de la 
tarda.  
 
Trobada de Formació : Acabem el treball de la carta dels bisbes bascos el dimecres 
11 a les 9 del vespre. 
 
Consell Pastoral : Dijous 12 a 2/4 de 9 del vespre. Començarem amb una estona de 
pregària per tothom qui vulgui a la Capella del Santíssim.  
 
Àmbit solidari : Necessitem 2 llits de 90 cm. I estufes de butà. 
 
Enterraments:  El dia 5 Rosa Teruel Berenguer de 72 anys d’edat. El dia 6 Ramon 
Codina  i Sala de 75 anys.                                Que descansin en la Pau del Senyor! 
 
Col·lecta dissabte i diumenge  ....................................................................... 310,04€ 
Donatiu .............................................................................................................. 100,00€ 
Donatiu per la calefacció de la Capella Fonda ............................................   725,00€                                                                                                         
                  
                                                                                               Moltes gràcies!                                            
 
Per a pensar  
 

Ens visita l’escolania de Sant Joan de les Abadesse s 
El dia 6 el Grup Baobab hem acollit l’Escolania de Sant 
Joan de les Abadesses. 
Hem conegut uns joves simpàtics i alegres i també una 
altra manera d’acompanyar les celebracions litúrgiques. 
Per poder conèixer-nos millor hem preparat una ruta 
pel poble, la passejada ha estat freda pel temps, però 
divertida i joiosa per l’intercanvi d’idees i la companyia. 
Ens ha impressionat veure tants joves units en una 
escolania. Ens ha semblat una experiència 
engrescadora i creiem que l’intercanvi entre comunitats  

de diferents pobles és molt bo . Hem acabat amb una pregària donant gràcies a Déu 
per haver passat un dia feliç, desitjant tornar-nos a veure.   

                                                                                  Grup Baobab    
                                                                                   

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

(www.parroquiadecentelles.com) 


