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Setmana de la Bíblia
Aquesta setmana, del 27 de novembre al 3 de desembre
celebrem la Setmana de la Bíblia que culminarà amb el Diumenge
de la Paraula, el primer diumenge d’Advent. És el segon any i
convé que la fem nostra i que a banda dels actes que se celebren
a nivell diocesà i català, com a parròquia ens hi afegim. Per això
proposem obrir l’església de 5 a les 8 de la tarda cada dia, perquè
qui vulgui s’hi acosti a llegir en silenci la Bíblia, reflexionant i
pregant una estona que acabarà amb la missa (llevat del dijous)
que té lloc a 2/4 de 8 del vespre i en ella proclamarem junts la
Paraula de Déu. Deixarem la Bíblia a la Capella del Sant Crist.
Serà una bona manera de preparar-nos per a l’Advent que
encetarem el proper diumenge. Aquest any a la nostra parròquia
porta per lema : L’Advent amb Maria. Vol fixar-se d’una manera
especial en la Mare de Déu que tan bé va viure l’espera del seu
fill JESÚS.
Cada diumenge d’Advent remarcarem una de les actituds que Maria fa seves:
1r diumenge: La seva senzillesa i humilitat
2n diumenge: La seva disponibilitat
3r diumenge: La seva valentia
4t diumenge: La seva pregària per escoltar Déu i parlar-hi.

Intencions de misses
Dissabte 25: Dominga Coll Cruells
Diumenge 26: Maria Álvarez (1r Aniv.) Antonia Calm Preseguer
Dilluns 27: Esposos Joan i Concepció
Dimarts 28: Família Toran Aguilar
Dissabte 2: Família Dorca Serra
Diumenge 3: Francisco Serrat Roca. Francisco Camps Castells

Tinguem en compte...
Horari de misses: Dilluns, dimarts, dimecres i divendres a 2/4 de 8 del vespre, dijous a les 8
del matí. Diumenge a les 11 del matí i l’anticipada el dissabte a les 8 del vespre.
Despatx parroquial: Dimarts de 2/4 de 5 a les 6 de la tarda.
Càritas parroquial: Centre de Distribució d’Aliments dijous de 5 a 7 de la tarda.

Vida de la parròquia
Missa Familiar: Avui a les 11 del matí. A la sortida joc de
descoberta d’imatges i ornamentació de la nostra església
Catequesi Familiar: Dilluns per als pares i mares a les 9 del
vespre.
L’hora del conte: Amb la voluntat de sumar-nos a les activitats
que s’organitzen al poble, des de la Catequesi us convidem a
participar a L’hora del conte dijous dia 30, a 2/4 de 6 de la tarda
a la biblioteca la Cooperativa Un nen molt especial; conte de
Nadal, amb Salomé Fernández, mare catequista. Us hi
esperem.
Taller de manualitats de Nadal: Dedicat als nens i nenes que
vulgueu participar-hi, dissabte dia 2 de 4 a 6 de la tarda als
locals de la Parròquia.

Mans Unides: Diumenge passat va tenir lloc la xerrada La llum del Senegal a càrrec de la
Marina Galceran. Dijous dia 30 reunió a les 6 de la tarda.
Capella del Socós: A partir de dijous 30 de novembre Rosari i novena a la Immaculada a 2/4
de 7 del vespre.
Silenci, pregària i reflexió: Dijous de 8 a 9 del vespre a la Capella del Socós. Una iniciativa
més en aquets moments que vivim com a país.

Càritas Parroquial: Prepara el Gran Recapte d’aliments pel
proper divendres 1, dissabte 2 i diumenge 3 de desembre.
Calen més voluntaris per portar-la a terme. Els que vulguin
ajudar poder adreçar-se a Càritas per telèfon o correu
electrònic. Moltes gràcies.

Residència Sant Gabriel: Ahir dissabte va tenir lloc la celebració de la missa a les 5 de la
tarda. La propera serà el dimarts 5 de desembre, presidida pel Sr. Bisbe.

Per a pensar
Una església missionera ha de “sortir” necessàriament. No té por de trobar i de descobrir les
novetats, de parlar de l’alegria de l’Evangeli, a tothom, sense distinció.

Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat. I també amb el domini .com

