
Diumenge III d’Advent / C                         
 
L’any de la  Misericòrdia 

perifèries existencials, que sovint el món modern dramàticament crea. Quantes 
situacions de precarietat i patiment no hi ha en el món avui! Quantes ferides no 
segellen la carn de molts que no tenen veu perquè e
causa de la indiferència dels pobles rics. En aquest Jubileu l’Església serà cridada a 
guarir encara més aquestes ferides, a alleujar
embenar-les amb la misericòrdia i a guarir
No caiguem en la indiferència que humilia, en la rutina que anestesia l’ànim i 
impedeix descobrir la novetat, en el cinisme que destrueix. Obrim els nostres ulls 
per mirar les misèries del món, les ferides de tants germ
dignitat, i sentim-nos provocats a escoltar el seu crit d’auxili. Que les nostres mans 
estrenyin les seves, i que els acostem a nosaltres perquè sentin el caliu de la nostra 
presència, de la nostra amistat i fraternitat. Que el
puguem trencar la barrera de la indiferència que acostuma a regnar sobiranament 
per amagar la hipocresia i l’egoisme».
 
Intencions de misses 

Dissabte 12 : Esposos Giol Mas       

Diumenge13 : 10h J. M. Relats Ruaix. 

Dilluns 14 : Família Vila Molist Espuña

Dimarts 15 : Família Viñas Tantinà

Dijous 1 7 a les 8 del vespre

Divendres 18 : Coloma Mata. Esperança i Maria Planas Vila

Dissabte 19 : Assumpció Salomó i 

Diumenge 20 : 10h Família Puigbó Rusiñol. 

 

Tinguem en compte...

Horari de Misses : Aquesta setmana 

les 10 i a les 12. 

Despatx parroquial : Dimarts de les 4 a 2/4 de 6.

Càritas parroquial: Dijous de 5 a 8 tarda

                                            Número 311 / 13 de dese

L’any de la  Misericòrdia  
El Papa Francesc en el núm.15 de MV 
proposa una idea que hauríem
Diu així: «En aquest Any Sant, podrem 
realitzar l’experiència d’obrir el cor a 
qui viuen en les més contradictòries 

perifèries existencials, que sovint el món modern dramàticament crea. Quantes 
situacions de precarietat i patiment no hi ha en el món avui! Quantes ferides no 
segellen la carn de molts que no tenen veu perquè el seu crit s’ha afeblit i silenciat a 
causa de la indiferència dels pobles rics. En aquest Jubileu l’Església serà cridada a 
guarir encara més aquestes ferides, a alleujar-les amb l’oli de la consolació, a 

les amb la misericòrdia i a guarir-les amb la solidaritat i la deguda atenció. 
No caiguem en la indiferència que humilia, en la rutina que anestesia l’ànim i 
impedeix descobrir la novetat, en el cinisme que destrueix. Obrim els nostres ulls 
per mirar les misèries del món, les ferides de tants germans i germanes privats de la 

nos provocats a escoltar el seu crit d’auxili. Que les nostres mans 
estrenyin les seves, i que els acostem a nosaltres perquè sentin el caliu de la nostra 
presència, de la nostra amistat i fraternitat. Que el seu crit es torni el nostre i junts 
puguem trencar la barrera de la indiferència que acostuma a regnar sobiranament 
per amagar la hipocresia i l’egoisme». 

Intencions de misses  

: Esposos Giol Mas        

Relats Ruaix. Margarita Boira Viñas. 12h Família Vilà Farràs

Família Vila Molist Espuña    

Família Viñas Tantinà 

7 a les 8 del vespre : Difunts 

Coloma Mata. Esperança i Maria Planas Vila  

Assumpció Salomó i família        

Família Puigbó Rusiñol. 12h Maria Calm 

inguem en compte...  

Aquesta setmana cada dia feiner a les 8 del vespre. 

Dimarts de les 4 a 2/4 de 6.  

Dijous de 5 a 8 tarda.  

 
desembre de 2015 

a Francesc en el núm.15 de MV 
hauríem de fer nostra. 

«En aquest Any Sant, podrem 
realitzar l’experiència d’obrir el cor a tots els 
qui viuen en les més contradictòries 

perifèries existencials, que sovint el món modern dramàticament crea. Quantes 
situacions de precarietat i patiment no hi ha en el món avui! Quantes ferides no 

l seu crit s’ha afeblit i silenciat a 
causa de la indiferència dels pobles rics. En aquest Jubileu l’Església serà cridada a 

les amb l’oli de la consolació, a 
la solidaritat i la deguda atenció. 

No caiguem en la indiferència que humilia, en la rutina que anestesia l’ànim i 
impedeix descobrir la novetat, en el cinisme que destrueix. Obrim els nostres ulls 

ans i germanes privats de la 
nos provocats a escoltar el seu crit d’auxili. Que les nostres mans 

estrenyin les seves, i que els acostem a nosaltres perquè sentin el caliu de la nostra 
seu crit es torni el nostre i junts 

puguem trencar la barrera de la indiferència que acostuma a regnar sobiranament 

12h Família Vilà Farràs 

les 8 del vespre. Diumenge a 



Vida de la parròquia  

Vespres d’Advent : Abans de la missa de les 8 del vespre. 
 
Enterrament : El dia 11 Lluís Farrés  Bové de 65 anys d’edat.  
                                                                Que descansi en la Pau del Senyor! 
 
Grup Baobab : Com cada segon dissabte preparen la missa dominical. Avui ens fan 
arribar aquest missatge: “El dimarts passat hem recordat Maria, la nostra mare, 
valenta i generosa dient SI, a una aventura, en aquells moments, per a ella 
incomprensible. La veurem  amb dolor quan el seu Fill neix en un pessebre, vivint 
angoixada la fugida cap a Egipte, veient créixer Jesús content, estimat, però en 
moments intuint que la seva vida no seria fàcil. El retroba, quan té uns trenta anys, per 
veure’l  condemnat, insultat, humiliat i crucificat. A mida que anàvem escrivint, hem 
cregut que podíem fer un paral·lelisme amb la vivència de tantes persones que fugen 
dels països en guerra. També hi ha mares i pares, que han pres la decisió d’aventurar-
se a fugir, alguns nadons, naixeran en un camp, sota un arbre o en un racó, el seu 
camí és angoixant, cruel, mares i pares que veuen morir els seus joves fills. Hem 
recordat una història que vam llegir, d’una mestra, que va demanar els seus alumnes 
de primària,, que dibuixessin la cosa per ells més preuada. Tots van dibuixar: un les 
flors, un altre les piràmides, un altre la Sagrada Família. Hi havia una nena que es va 
apropar a la mestra i amb un gran somriure va entregar el seu paper on hi havia 
dibuixada la seva mare i el seu costat el seu pare. Nosaltres aquí no els dibuixarem 
però si que donem gràcies a Maria, per poder tenir-los a prop, poder gaudir de la seva 
tendresa i de la seva dedicació, Maria, ajuda’ns a no oblidar les moltes estones en que 
hem rigut, jugat o plorat al seu costat” 
 
Pregària d’Advent : Ens hi conviden diumenge 20 a les 6 tarda a l’església. 
 
Missa Familiar : És diumenge vinent a les 12. 
 
Consell Pastoral : Dilluns a les 9 del vespre. Començarem a 2/4 amb una pregària a la 
Capella dels Dolors, oberta a tothom. 
 
Catequesi de Comunió : Reunió de pares de 2n curs dijous 17 a les 9 del vespre. 
 
Mans Unides  Venda de la llàntia solidària avui, diumenge vinent i tarda del dia 24. 
 
Cant de la Sibil·la : Aquesta any la Coral La Violeta a més de participar a la Missa del 
Gall ens oferirà El Cant de la Sibil·la mitja hora abans, a 2/4 de 12 de la nit a l’església. 
 
Col·lecta dissabte i diumenge i Festa de la Puríssi ma..................................557,16€    
Full i Espurna : Total previst 60,00€. Total recollit................................................54,16€ 
Donatius : 2 de 500,00€....................................................................................1.000,00€   
                                                            Moltes gràcies 
 
Per a pensar 
 LES OBRES DE MISERICÒRDIA, AVUI. 
 2. Donar menjar a qui té fam. Cal compartir el pa  -hi ha tantes fams! Però no n’hi ha 
prou. Cal fer-se pa llescat, com Jesús féu. El pa és fraternitat i és vida. El pa llescat i 
compartit és amor.      

 
Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat .  

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


