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ADVENT 2013 : L’ACOLLIMENT
Ja som a la tercera setmana de preparació al
Nadal.
Acollir els signes dels temps, com diu el Vaticà
II aquelles realitats que es donen al nostre
voltant i que són signes de bondat, d’amor,
de justícia, de donació. Signes petits, si voleu,
però presents i ben reals. “Aneu a anunciar el
que veieu i el que sentiu”, diu Jesús als
deixebles de Joan Baptista. I nosaltres en
podríem citar d’altres. A l’altra cara del full us n’
expliquem dos. I n’hi ha molts més. Ens cal però
obrir els ulls, tenir les orelles ben atentes perquè no ens passin per alt
Acollir la realitat, les paraules, els fets, les persones que ens parlen amb la seva vida,
que amb els seus gestos ens donen testimoni i, sense fer coses extraordinàries, ens
ensenyen a viure sense por, essent valents, confiant i donant fruit.

Intencions de misses
Dissabte 14: Comunitat parroquial
Diumenge 15: 10h Josep M. Relats Ruaix. 12h Maria Calm Preseguer.
Dilluns 16: Esposos Ramon Sala i Teresa Aregall
Dimecres 18: Esperança i Maria Planas i Vila
Dijous 19: Coloma Mata
Divendres 20 : Rosa Pujal Ollich
Dissabte 21: Assumpció Salomó i família. Dolores Batista Doblas (1r Aniv.)
Diumenge 22: 10h Família Puigbò Rusiñol. 12h Francisco Font i Carme Bellavista.

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.
Catequesi Comunió 2n curs: Divendres 20 a les 9 del vespre, reunió de pares a la
Rectoria.
Missa Familiar: Serà diumenge vinent, dia 22 de desembre, a les 12 del migdia.
Vetlla de Pregària d’Advent : Diumenge 22 a les 6 de tarda a la Capella dels Dolors.
Dues històries de Nadal molt maques: Fa dies que demanàvem llits de 90 cms per
dos nens que dormen a terra damunt d’un matalàs. Com que no sortien, una família
els ha anat a comprar i els els ha donat. El mateix ha passat amb l’estufa de butà. Són
gestos que ens fan present el Nadal de veritat. Moltes gràcies des de Càritas..
Enterrament: El dia 14 Antònia Babón Olea de 87 anys d’edat..
Que descansi en la Pau del Senyor!
Col·lecta dissabte i diumenge ....................................................................... 327,12€

Despeses
Instal·lació Calefacció terra radiant a la Capella Fonda.......................... 4.840,00€
Fra. Gasoil Calefacció.................................................................................. 3.796,00 €

Per a pensar
ADVENT, ESPERA.
El record d’una espera molt important, després del sí de María,
l’inici del gran projecte de Déu! El Grup Baobab, hem intentat
poder arribar a copsar en el nostre interior la intensitat
d’aquesta ESPERA. Creiem que haurem de pensar com una
mare que està esperant infantar, diàriament direm al nadó com
l’estimem, al llarg del dia, haurem de fer algun sacrifici de no
menjar quelcom que potser no seria saludable, li explicarem com n’és de formós i
enigmàtic és el món que el seu Pare va crear i també li direm com podem gaudir del
perfum de les flors, algun dia li podrem també explicar el per què de nostres llàgrimes i
així arribarem a la nit més bella de totes les nits, en la qual reviurem l’esclat de la
nostra llibertat, perquè tu Petit Infant vas néixer per portar la JUSTÍCIA, LA PAU I
L’AMOR...., per portar la SALVACIÓ.
.
Grup Baobab

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

