
Diumenge 1 d’Advent / B                               

TEMPS D’ADVENT  
El temps d’Advent ens ofereix l’oportunitat de
l’Església en el món, i això més enllà de la seva aparença inerme i cada vegada
menys influent en la societat. L’advent és el moment oportú per estimar la pròpia 
petitesa, i prendre consciència de com la salvació de 
porció reduïda de fidels, que està al servei de la totalitat, i en cert sentit, la representa 
també (EG, 112). 
Aquest adonar-se del propi lloc, donarà pas a una Església realment i autènticament 
missionera, servicial i solid
comunitat de deixebles missioners que primeregen, que s’involucren, que 
acompanyen, que fructifiquen i
sols ens ajuda a «descobrir el valor del
ens permet de retornar al sentit del nostre
Encara més, l’advent, que és l’espera de la vinguda del Senyor, troba en l’entrega, 
amor i servei als pobres, un criteri pràctic d’una gran densitat teològica
superar no tant sols les distàncies internes en el si de l’Església, sinó que situa els 
cristians en la línia de continuïtat dels profetes d’Israel, i per tant els situa com 
autèntics teòlegs de l’Advent i
estratègica o de màrqueting, sinó resposta
costat dels qui en les dificultats necessiten
tocarà, doncs, de ser «persones
cada cop més, la seva identitat amb una esperança activa.
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vent ens ofereix l’oportunitat de prendre consciència del lloc
l’Església en el món, i això més enllà de la seva aparença inerme i cada vegada
menys influent en la societat. L’advent és el moment oportú per estimar la pròpia 

prendre consciència de com la salvació de Déu es fa eficaç a través d’una 
fidels, que està al servei de la totalitat, i en cert sentit, la representa 

se del propi lloc, donarà pas a una Església realment i autènticament 
servicial i solidària amb tots els homes, «L’Església que surt és la 

missioners que primeregen, que s’involucren, que 
companyen, que fructifiquen i festegen» (EG, 24). En una paraula, l’advent no tant 

sols ens ajuda a «descobrir el valor del que és essencial per viure» (EG, 86), sinó que 
ens permet de retornar al sentit del nostre ser-Església. 
Encara més, l’advent, que és l’espera de la vinguda del Senyor, troba en l’entrega, 

servei als pobres, un criteri pràctic d’una gran densitat teològica, que ajuda a 
tant sols les distàncies internes en el si de l’Església, sinó que situa els 

de continuïtat dels profetes d’Israel, i per tant els situa com 
autèntics teòlegs de l’Advent i de l’esperança. L’actuació envers els necessi

eting, sinó resposta concreta, profunda i amorosa, per estar al 
costat dels qui en les dificultats necessiten omplir la vida d’autèntica esperança. Ens 
tocarà, doncs, de ser «persones-càntir» (EG, 86), és a dir, cristians que revitalitzen, 
cada cop més, la seva identitat amb una esperança activa. D.P. 
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Intencions de misses  

Dissabte 29 : Josep Soriano i Dolors Barrera  

Diumenge 30 : 10h Comunitat Parroquial. 12h Esposos Campàs Fornols 

Dilluns 1 : Antonia Cobo Artija 

Dimarts 2 : Maria Fuentes Jurado (12è Aniv.)    

Dimecres 3 : Francisco Camps Castells 

Dissabte 6 : Josep Ribé Portet  

Diumenge 7 : 10h Salvador Molist Girbau. 12h Família Calm de Les Comes 

 

Tinguem en compte...  

Horari de Misses : Dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte 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 Parroquial : Dijous de 5 a 8 de la tarda 

 

Vida de la parròquia  

Vespres d’Advent : Els dies feiners en començar la missa del vespre. 
 
Catequesi de Confirmació : Dimecres a ¼ de 7 de la tarda. 

 
 
 
Formació d’Adults. Curs sobre el Nou Testament 
Mn. Josep Escós presentarà l’Evangeli de Lluc, dimecres dia 3 a les 9 del 
vespre a la Sala parroquial Mn. Josep Esteve. 
 
 

 
Capella del Socós : A partir d’avui Novena a la Immaculada a les 7 del vespre.  
 
Càritas parroquial : Continua el Gran Recapte d’aliments fins el dia 7 de desembre. 
  
Col·lectes : Dissabte i diumenge ......................................................................   287,24€ 
Full i Espurna ....................................................................................................... 56,23€ 
         Moltes gràcies!  
 
Per a pensar   

 
 L’Advent és un temps de despertar-nos si ens havíem adormit, d’avivar la fe                                                                  
       
 

 
Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat .      

També amb el domini .com (www.parroquiadecentelles. com)  


