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TEMPS D’ADVENT
Avui
vui l’evangeli ens presenta Joan Baptista, un home íntegre,
ntegre, humil, molt segur de quin
ha de ser el seu lloc. Podia
odia haver-se
haver se aprofitat una mica del moment que estava vivint,
ja que podem deduir que ell,
ell per la seva manera de fer i les seves paraules,
paraules
despertava interès,, però no, ferm,
ferm bateja i sense cap dubte anuncia la vinguda del
Messies.
La persona de sant Joan
oan ens obre el cor i l’esperit i veiem que ens invita a treballar,
treballar
cadascú en el que pugui, però amb sinceritat i humilitat. Hem
em de tenir en compte que
els càrrecs que es puguin
in tenir, a l’escola, all barri, a on sigui, no ens han de fer creure
que tenim més categoria, no.
no Hem de fer com sant Joan, servir, i fer-ho
ho dignament,
sense escarafalls,
falls, i aquest servei hauria d’anar guarnit d’amor, justícia
just cia i tendresa
per a tothom.
Us desitgem que arribeu a obrir la quarta porta del vostre cor havent preparat la gran
festa del naixement
ment del nostre petit infant, per poder néixer
n
de nou nosaltres.
nosaltres
Bones festes!!
Grup Baobab

JOAN
BAPTISTA
BAPTISTA,
el precursor ens
diu PREPARA
EL CAMÍ

Intencions de misses
Dissabte 13: Esposos Giol Mas
Diumenge 14: 10h Família Puigbó Rusiñol. 12h Família Bayó Mirambell. Antònia
Puigjané Icart,Joan Iglesias Raveya iJosefina Puigjané Icart. Josep M. Inglés Vallespín
Dilluns 15: Família Viñas Tantinà
Dimarts 16: Difunts Antoni Puig i Assumpció Pujol
Dimecres 17: Família Barnils Domingo
Dijous 18: Família Costa Vallmitjana
Divendres 19: Rosita Pujal Ollich. Coloma Mata
Dissabte 20: Assumpció Salomó i famiília
Diumenge 21: 10h Josep M. Relats Ruaix. 12h Maria Calm

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.
Consell Pastoral: Dilluns a les 9 del vespre.
Missa Familiar: Serà diumenge vinent a les 12 . No hi falteu.
Catequesi: Dilluns i dimarts Catequesi Familiar i de 2n curs a ¼ de 6 de la tarda.
Dimecres a ¼ de 7 el grup de Confirmació.
Reunions Catequesi: La de pares i mares de 2n curs va tenir lloc divendres passat
dia 12 per revisar el primer trimestre i compartir el treball a fer després de Nadal. La
dels catequistes de l’Arxiprestat el dissabte dia 13.
Enterrament: El dia 10 Josep M. Inglés Vallespín de 49 anys d’edat.
Que descansi en la Pau del Senyor!
Col·lectes: ...................................................................................................... 486,78€
Full i Espurna....................................................................................................... 56,58€
Moltes gràcies!

Per a pensar
La santedat és a l’abast de tothom: es troba en l’entrega i l’amor.
Mare Teresa.
Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat.
També amb el domini .com (www.parroquiadecentelles.com)

