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TEMPS D’ADVENT
Avui a la Missa Familiar presentarem els diorames que han fet els grups de Catequesi
amb el mestratge d’en Norbert Gómez,
Gómez a qui agraïm aquest treball. Primer van ser els
de postcomunió que van fer el diorama de l’anunci als pastors, després els de 2n han
fet el del Naixement i els Reis. Des de la Catequesi valorem aquest
quest treball que ens ha
ajudat a preparar el Nadal d’una manera diferent i ben activa i a la vegada hem après
alguna petita tècnica en la construcció de diorames.
Finalment cada nen/a ha fet una felicitació de Nadal que
que en forma de desig o de
pregària acompanya els diorames.
diorames
Al llarg de totes aquestes festes de Nadal, Cap d’Any i Reis els podreu
pod eu veure a
l’església, a la capella lateral dedicada a Sant Josep.
Josep Gaudiu-ne
ne de debò!

Bon Nadal a tothom!

JOSEP, el fuster
de Nazaret ens
diu:
CONFIA,
TINGUES FE.
FE

Intencions de misses
Dissabte 20: Assumpció Salomó i família
Diumenge 21: 10h Josep M. Relats Ruaix. 12h Maria Calm
Dilluns 22: Rosita Pujal Ollich
Dimarts 23: Família Sallent Gallifa
Missa del Gall: Esposos Mateu Vall·llovera
Nadal: 10h Josep Tresserras Salabert i Margarita Campmajor Garcia. 12h Família Mas
Argemí
Sant Esteve: 20h Família Torán Aguilar
Dissabte 27: Esposos Casaldàliga Pujol
Diumenge 28: 10h Intenció particular. 12h Comunitat parroquial

Tinguem en compte...
Horari de Misses: Aquesta setmana dilluns, dimarts,divendres i dissabte a les 8 del
vespre. Missa del Gall a les 12 de la nit. Nadal i 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: Dimecres de 5 a 8 tarda.

Vida de la parròquia
Vespres d’Advent: Els dies feiners en començar la missa del vespre.
Missa Familiar: Avui a les 12 . No hi falteu.
Col·lecta per Càritas: A les misses de Nadal. Moltes gràcies!
Col·lectes: ...................................................................................................... 327,84€
Full i Espurna....................................................................................................... 61,10€
Donatius: 70 + 20................................................................................................. 90,00€
Donatius Càritas: 50 + 20 ................................................................................. 70,00€
Moltes gràcies!

Per a pensar
Cal que ocupis el teu lloc al portal de Betlem
Si no pots ser àngel, portador de bones noves, sigues pastor que les rep i les difon als
altres. Si no pots ser pastor, capaç de dur a les espatlles el xai de regal a l’Infant,
sigues pastor silenciós que calla i contempla.
Si no pots ser mag, carregat de dons i ofrenes, sigues un granet d’encens que perfuma
l’ambient de la cova. Si no pots ser estrella que llueix a dalt del cel i guia en la fredor
de la nit, sigues un llumí entre els teus.
Si no pots ser hostal de cinc estrelles, sigues humil portal que acull tothom que et
necessiti. Si no ets gairebé res i et sents pobre, potser estàs per dret propi i en primera
fila al portal de Betlem.
Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat.
També amb el domini .com (www.parroquiadecentelles.com)

