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 Setmana de la Bíblia i Diumenge de la Paraula   

 
 
Abans de començar l’Advent tenim una ocasió 
excel·lent per a remarcar la importància de la 
Paraula de Déu en la litúrgia i en la vida de l’Església 
i valorar-la com a Paraula Viva que ens interpel·la i 
ens dóna vida  ja que “l’home no viu només de pa, 
sinó de tota paraula que ve de la boca de Déu (Mt, 
4,4). La taula de la Paraula és la que el Senyor 
prepara per alimentar la  nostra vida espiritual a la 
primera part de l’Eucaristia sobretot, amb textos de 
l’Antic i del Nou Testament. La proclamació acurada 
de les lectures, la dignitat de l’ambó i l’ús del 
Leccionari donen relleu a la Paraula i  inviten  a que 
el que hem escoltat passi a la vida quotidiana i  ho 
posem en pràctica. La Paraula de Déu fa un camí 
dintre de nosaltres i afaiçona la nostra vida. 
L’escoltem amb les oïdes però arriba al cor i a les 
mans. Aquest és el recorregut que ha de fer  la 
Paraula de Déu en nosaltres.  
I vull  recordar també la importància del salm 
responsorial que llegim després de la primera lectura 
i que vol afavorir la meditació  del que s’ha escoltat i 
que a vegades llegim junts. Volem potenciar-lo i per 

això proposem donar-li relleu  en aquest Advent que comencem diumenge vinent, tant a les 
misses dominicals com a les dels dies feiners. Llegit a poc a poc  és reflexió i pregària. 

 

    

 

Tinguem en compte...  

 

Horari de misses: Dilluns, dimarts, dimecres i divendres a 2/4 de 8 del vespre. Dijous no hi 

ha missa. Dissabte missa anticipada a les 8 del vespre. Diumenge a les 11 del matí. 

 

Despatx parroquial: Els  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. 



Intencions de misses 

 

Dissabte 24: Josep i Xavier Canamasas i Oliva  

Diumenge 25: Josep M. Relats i Ruaix. Antònia Calm 

Dilluns 26: Família Torán Aguilar 

Divendres 30: Pere Rovira Cullell  

Dissabte 1: Josep Ribé Portet  

Diumenge 2: Francisco Serret. Francisco Camps Castells. 

 

Vida de la parròquia 

 
Missa Familiar: Avui a les 11 del matí. 
 
Catequesi Familiar: Demà dilluns a les 9 del vespre per als pares i mares 
 
Taller de manualitats nadalenques: Dissabte dia 1 a les 10 del matí a la rectoria  
 
Consell Pastoral: Dilluns dia 26 a les 9 del vespre.  
 
Confirmació 2018: Dimecres a les 5 de la tarda preparació de la Confirmació. 

 
Novena a la Puríssima: Des del dia 30  rosari i novena a la Capella del Socós, a 2/4 de 7 de 

la tarda. 
 
Enterrament: El dia 22 Consolación Carrión Lara de 75 anys d’edat.  
                                                                      Que descansi en la Pau del Senyor! 
 
Càritas  Parroquial. Gran recapte d’aliments 2018: Aquesta setmana divendres, 30 de 
novembre tarda, dissabte 1 de desembre matí i tarda i diumenge 2 de desembre matí.  
 
Col·lectes:   
 
Full i Espurna:.........................................................................................................   50,48€ 
Col·lecta .................................................................................................................. 236,59€ 
Donatiu............................................................................  20,00€ + 100,00€  .......   120,00€                                                    
  
Gràcies per la vostra generositat. Gràcies per tenir presents les necessitats de Càritas  i les 
despeses de la parròquia especialment la de la calefacció, que és molt elevada. Ens refiem 
sobretot de les col·lectes, ja que no tenim cap aportació fixa. Potser podríem avançar també 
en aquesta forma de col·laboració. Pensem-hi!                                                                                                                                                                                   

 
                                                             Moltes gràcies!  

Per a pensar 
Si, és possible. Ningú sense llar. Ni els nouvinguts, ni els menors no acompanyats, ni ningú. 
L'article 25 de la Declaració Universal dels Drets Humans el reconeix com un el dret  i moltes 

altres legislacions, però estem lluny de fer-lo realitat.   

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

