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Un final i un inici intensos 
 

Els inicis de qualsevol projecte o activitat sempre són intensos. Però també ho són els finals. 
Acabem un any i en comencem un altre. Acabem l’any litúrgic, precisament amb la Festa de 
Jesucrist, Rei de tot el món i aquest acabament ha de ser també intens. 
I sense pausa, tornarem a iniciar un altre any litúrgic, un nou cicle, amb noves lectures. El 
començarem diumenge vinent amb el temps d’Advent que habitualment ens parla d’esperança, 
la mateixa actitud que ens recomanaven les lectures d’aquests darrers diumenges. I la mateixa 
amb que ens convoca el Bisbe de Vic a celebrar el Sínode per l’Esperança 2019-2022.  
 
Preguntar-nos,doncs, durant aquest Advent QUÈ ESPEREM? pot ser una bona manera de 
viure’l. No us sembla?   

   



Intencions de misses 

Dissabte 23: Tomàs Lloret i Anna Roca 

Diumenge 24: Esp. M. Lurdes Roca i Joan Vall·llovera. Ramona Vila Llinàs, Isabel Llinàs i 

Ramon Vila. Maria Calm. 

Dimarts 26: Família Toran Aguilar  

Dissabte 30: Comunitat parroquial 

Diumenge 1: Josep Soriano i Dolors Barrera. Francisco Camps Castells. 

 

Tinguem en compte... 
Horari de misses: Dilluns, dimarts, dimecres i divendres a 2/4 de 8 del vespre. Dissabte 

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

Despatx parroquial: Els dimarts de 2/4 de 5 a les 6 de la tarda.  

Càritas parroquial: Centre Distribució d’Aliments dijous de 5 a  2/4 de 7 de la tarda. 

 

 

Vida de la parròquia 

 
 
Missa Familiar: Avui darrer diumenge de mes a les 11 del matí.  
 
Catequesi Familiar: Dilluns o dimarts catequesi dels grups de nens i nenes Dilluns ales 9 del 

vespre Catequesi  de pares i mares per preparar el treball del mes de desembre.  
 
Conte de Nadal: A la Biblioteca dimecres dia 27 a 2/4 de 6 de la tarda a càrrec de Catequesi 

Parroquial. 

 
Capella del Socós: A partir del 30 de novembre fins el 8 de desembre Rosari i novena a la 

Puríssima a les 7 de la tarda.   
 
Càritas Parroquial. Gran recapte d’aliments: Avui diumenge matí, últim dia. Moltes gràcies 

a tothom! 
 
Residència Sant Gabriel: Ahir es va celebrar la missa a les 17 h.  
 
 
Col·lectes................................................................................................................  270,59€ 
Full ........................................................................................................................      52,08€  
 

 
Per a pensar  
 

 
La lluita contra el mal, contra la mentida, contra l’odi  i a favor del bé, de la veritat i de 

l’amor ens ha de treure del punt mort on podríem ofegar-nos. El cristianisme, la fe no ens 
pot mantenir en la indiferència sinó que ens ha de fer valents, amb la força del Senyor.  

 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

