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L’ADVENT AMB MARIA . La seva disponibilitat
El segon diumenge d’Advent ens convida a
fixar-nos en la disponibilitat de Maria.
Maria va dir Sí a Déu i aquesta resposta
demostra la seva total disponibilitat, més enllà
dels dubtes i interrogants que es planteja.
Com pot ser això?
Amb el seu Sí a Déu coopera en l’obra de la
salvació.
I nosaltres? Diem Sí a Déu quan ens demana
quelcom per ajudar als veïns, familiars, amics
o desconeguts? Per fer un món on tothom
visqui dignament i no sigui objecte de cap
mena d’esclavatge? Li diem SÍ a l’hora de
construir un món més just?
Déu ens demana col·laboració. Estem
disponibles per dir SÍ a la seva proposta, per
deixar-lo entrar a la nostra vida, per créixer en
la fe, l’esperança i l’amor?
Ajuda’ns, Senyor, a aprendre de Maria a dir-te
SÍ quan a la vida se’ns fa difícil de prendre
decisions i preferim posposar-les o deixarnos portar pels esdeveniments en lloc
d’afrontar-les, encara que això suposi anar
contracorrent.

Intencions de misses
Dissabte 9: Josep Ribé Portet. Família Dorca Serra.
Diumenge 10: Família Vilà Farràs. Fidel Isanta. Família Viñas Tantiñà
Dilluns 11: Ramon Pla Parés
Dimarts 12: Maruja Gispert
Divendres 15: Carme de La Pobla
Dissabte 16: Pere Baulenas
Diumenge 17: Josep M. Relats Ruaix. Maria Calm Preseguer.

Tinguem en compte...
Horari de misses: Dilluns, dimarts, dimecres i divendres a 2/4 de 8 del vespre. Dijous a les 8
del matí. Dissabte, anticipada a les 8 del vespre. Diumenge a les 11 del matí.
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
Consell Pastoral amb els responsables dels grups que hi van poder assistir. Va ser presidit
pel Sr. Bisbe en motiu de la Visita Pastoral. Després de la pregària inicial va tenir lloc la
presentació de cada un dels grups, el repàs de les activitats d’Advent i les paraules del Sr.
Bisbe centrades en la seva darrera carta pastoral. Va acabar amb un petit piscolabis.
Visita del Bisbe Romà a la Residència de Sant Gabriel: Dimarts passat a les 5 de la tarda
el Sr. Bisbe celebrà l’eucaristia a la Residència i després va compartir amb els residents, en
motiu de la Visita Pastoral.
Formació d’adults: Dimecres vinent dia 13 a 2/4 de 9 del vespre.
Vetlla d’Advent: A la Capella del Socós divendres 15 a les 8del
vespre.
Portem el pessebre a l’Ajuda: Dissabte dia 16 de desembre
portem el pessebre a l’Ajuda. Sortirem a les 10 del matí de la Plaça
i els que hi aneu en cotxe ens trobarem allà a les 11. Xocolatada
(porteu-vos la tassa) i joc de descoberta. Abans de col·locar el
pessebre farem una pregària a l’església i ens acomiadarem. Hi
sou convidats tots, petits, joves, pares i avis.
Celebració penitencial: Serà el dilluns 18 de desembre a les 20 h.
Mans Unides. La llàntia solidària: Com cada any ens trobareu al
mercat dels diumenges d’aquest mes. El dissabte 23 a les 5 de la
tarda, iniciarem la xerinola pels carrers, amb els cantaires joves, escampant la joia i pau del
Nadal, cantant nadales. Us demanem que com sempre, acolliu aquesta campanya, pensant
en els infants que no tenen ni tant sols un sostre a on poder guardar-se del fred, la vostra
ofrena podrà fer resplendir l’estrella de l’esperança, si no per tots, per uns quants.
Càritas Parroquial: Moltes gràcies els 115 voluntaris i voluntàries que el passat cap de
setmana heu treballat en el Gran Recapte d’aliments i a totes i tots els que heu col·laborat a
recollir els 6.500 quilos d’aliments. A tots moltes gràcies.
Donatius per Càritas: ......................................................................................................70,00€
Col·lectes de la setmana passada ........................................................................300,51€
Full i Espurna ............................................................... ...................................... 50,57€
Donatius: ............................................................................40+50+40+50............. 180,00€
Centre Parroquial: Avui diumenge a les 7 de la tarda Carme Sansa diu i canta Maria Aurèlia
Capmany. Amb acompanyament de Jaume Gallofré a l’acordió.

Per a pensar
La felicitat és interior, no exterior, i per tant no depèn del que tenim sinó del que som. P. N

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

