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Advent 2019: QUÈ ESPEREM? 

Advent, temps d’esperança. Ho sabem bé i ho repetim sovint. Però, quina esperança? Què 
esperem, qui esperem?  Sense pensar-hi massa, diem: el naixement de Jesús, la seva vinguda. 
Però, si ho pensem bé, potser altres esperes, altres anhels passen al davant d’aquest. Potser 
esperem  tenir salut, que no està pas malament; potser el  millor per la família o una entesa més 
cordial, que tampoc; potser esperem la loteria, per què no!; potser un regal, un viatge, la 
sort...Per això, perquè podem esperar tantes coses va bé que ens ho preguntem. Què espero, 
qui espero? I volem fer-ho demanant un petit testimoni a diferents persones, famílies,  de la 
comunitat parroquial. La col·laboració d’avui és un text poètic que ens convida a aturar-nos, 
obrir el cor i créixer en l’esperança. Gràcies.  

 
 

ATURA’T 
 

Atura’t, és temps d’esperança. 
Atura’t, és temps de paciència. 

Atura’t, prepara’t i desperta. 
 

Obrim el cor, per omplir-lo de pau 
I fer que creixi l’esperança. 

Donem-nos la mà i caminem junts 
pel camí de l’amor i de l’alegria, 

un camí ple de llum  
on estiguem preparats per rebre el Senyor. 

  

   



Intencions de misses 

Dissabte 30: Comunitat parroquial 

Diumenge 1: Josep Soriano i Dolors Barrera. Francisco Camps Castells. Pere Ruiz Molas (1r 

Aniv.) 

Dimarts 3: Jaume Vilardebó Rovireta.  Francisco Serrat Roca  

Dissabte 7: Salvador Molist Girbau. Josep Ribé Portet 

Diumenge 8: Humberto Gispert Viardebó i M. Josefa Arañó Pratmarsó. Fam. Viñas Calm. 

 

Tinguem en compte... 
Horari de misses: Aquesta setmana dilluns, dimarts, dimecres i dijous a 2/4 de 8 del vespre. 

Divendres no hi haurà missa. 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 

 
 
Enterrament: El dia 30 Miquela Baucells Masnou de 103 
anys d’edat. Que descansi en la Pau del Senyor! 
 
Càritas Parroquial: Sessió formativa pels voluntaris de 
l'Arxiprestat Guilleries-Congost, dimarts vinent dia 3 de 

desembre de 17.30 h  a 19.30 h als locals parroquials de 
Tona. Anirà a càrrec de l'Inma Merino. 
 
Formació d’adults: Dimarts dia 3 a les 20,30 h: Democràcia: 
la temptació de l’ultradreta, a càrrec d’Ester Busquets.    
 
Catequesi de Comunió i taller de diorames: Dilluns o 

dimarts pels grups de nens i nenes a les 17,15 h.  
 
Capella del Socós: Aquesta setmana Rosari i novena a la 
Puríssima a les 19 h.   
 
 

 
 
Col·lectes......................................................................................................................  263,80€ 
Full ..............................................................................................................................      44,32€  
Donatiu........................................................................................................................      30,00€ 

                                                                    Moltes gràcies.  

Per a pensar  
El Papa en la roda de premsa a l’avió de tornada a Roma des del Japó: 
 
Cal "dialogar per resoldre problemes" com el que viu "també Espanya"...  
"Jo respecto la pau i demano que hi hagi pau en tots aquests països que tenen 
problemes, Espanya també té problemes. Convé relativitzar les coses i fer una crida al 
diàleg, a la pau, de manera que els problemes puguin ser resolts".  

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

