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ADVENT 2013 : L’ACOLLIMENT 
A les portes del Nadal avui, quart diumenge d’Advent, 
ens fixem en l’acolliment a Jesús, l’infant, el pobre.  
El Nadal ens fa sensibles, estova una mica el nostre 
cor i fa fixar la nostra mirada en els altres. I és Nadal 
especialment quan girem la nostra mirada cap al l’altre 
que és pobre, petit, senzill, desvalgut, necessitat 
d’ajuda.  
La imatge de Maria i Josep buscant qui els aculli, la 
dels pastors que representen la gent més senzilla del 
moment, acollint l’anunci de l’àngel i anant-se’n a 
Betlem, la del nen ajagut en una menjadora ens parlen 
del Nadal autèntic.  
Que la celebració que en fem i el record que evoquem 
ens facin ser persones més acollidores del Jesús que 
avui descobrim en el rostre de l’infant, del pobre que 
necessita la nostra ajuda.   

 
 

Intencions de misses  

Dissabte 21 : Assumpció Salomó i família. Dolores Batista Doblas (1r Aniv.) 

Diumenge 22 :  10h Família Puigbò Rusiñol. 12h Francisco Font i Carme Bellavista.  
Dilluns 23 : Carlos Fernández López  

Dimecres 25 : 10h Comunitat Parroquial. 12h Francisca Argemí, Jaume Mas, Carme 

Argemí. 

Dijous 26 : Família Torán Aguilar 

Diumenge 29 : 10h Ramon Vila i Maria Molist. 12h Comunitat Parroquial  

 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses:  Dilluns, dijous, divendres i dissabte missa a les 8 del vespre. Missa 

del Gall a les 12 de la nit. Dia de Nadal i diumenge a les 10 i les 12 del migdia.  

Horari de despatx: Dimarts de les 4 a 2/4 de 6 de la tarda. 

Càritas: Aquesta setmana dimarts de 5 a 8 tarda 

 



Vida de la parròquia  

 
Missa Familiar : Avui a les 12 del migdia.  
 

Vetlla de Pregària d’Advent : Diumenge 22 a les 6  de tarda a la Capella dels Dolors.   

 

Proclama matrimonial : Preparen el seu casament en Jordi Sevilla Martínez, fill de 

José i Rosa Inés amb Anna Ginesta Fontserè, filla de Ramon i M. Dolors.  

 
 
Enterrament:  El dia 18 Jandro López Flox de 46 anys d’edat.  
                                                               Que descansi en la Pau del Senyor! 
 
 
Àmbit solidari : Càritas necessita un cotxet amb “cuco” per un nadó que està a punt 
de néixer. 
   
 
 
Col·lecta dissabte i diumenge  ....................................................................... 302,64€ 
Donatiu Càritas : ............................................................................................. ..150,00€ 
Donatiu Parròquia :............................................................................................   90,00€ 
                  
 
Per a pensar  
 

 
 

No mireu la vida des del balcó! 
Vosaltres sabeu, estimats joves universitaris, que no es pot viure sense mirar els 
desafiaments, sense respondre als reptes. Aquell que no mira els desafiaments que no 
respon als reptes, no viu. La vostra voluntat i les vostres capacitats, unides al poder de 
l' Esperit Sant que habita en cadascun de vosaltres des del dia del baptisme, us 
permeten ser no espectadors, sinó els protagonistes dels esdeveniments 
contemporanis. Si us plau, no mireu la vida des del balcó! Barregeu-vos allà on hi ha 
desafiaments, que demanen ajut per tirar endavant la vida, el desenvolupament, la 
lluita per la dignitat de les persones, la lluita contra la pobresa, la lluita pels valors, i 
moltes lluites que trobem cada dia.  
   

El Papa Francesc als universitaris  de Roma (3.12.2013)                                                             
 

 
 

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


