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Viurem un nou Advent

Estem a punt de començar un nou any litúrgic i de viure un nou Advent. Dic viure
perquè n’hem de fer vida, de l’Advent, no només celebració religiosa.
Viurem un nou Advent, aquest any immers en plena crisi sanitària que ens fa témer
per la salut pròpia i de tots.
Viurem un nou Advent en que, per primer cop en molts anys, som privats del contacte
més proper que volem tenir amb les persones i que el necessitem. Ara que no el
podem tenir ens adonem de la falta que ens fa.
Viurem un nou Advent, marcat per l’esperança com tots els Advents. Però aquest ens
la fa viure més profundament perquè no la volem perdre, sinó avivar-la, confiats que
el futur serà millor i que, gràcies a l’experiència viscuda retrobarem valors que havíem
menystingut i que ara hem vist emergir en nosaltres i en el nostre entorn.
Viurem un nou Advent, si volem. Si volem que sigui nou, diferent, marcat per la vida
fràgil, esporuguida a vegades, però sempre confiada en el Senyor que ve a nosaltres.
Diumenge comencem.

Missa dels dies feiners.
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres a les 7 del vespre. Dijous no hi ha missa. Dissabte
missa anticipada a les 8 del vespre. Diumenge missa a les 11 del matí.

Intencions de misses
Dissabte 21: Comunitat parroquial
Diumenge 22: Esposos Ramon Miró Escarrà i Estrella Saus Espuña.. Maria Calm.
Dilluns 23: Tomàs Lloret i Anna Roca
Dimarts 24: Rosita Pujal Ollich
Dimecres 25: Família Torán Aguilar
Diumenge 29: Comunitat parroquial

Tinguem en compte...
Missa del Gall: De

moment sembla que aquest any l’haurem de celebrar a les 8 del
vespre, respectant les mesures sanitàries i el confinament nocturn.

Aforament a l’església: Continua essent del 30%. No

el superem pas, però
habitualment som més participants a la missa del diumenge. Tingueu-ho present. Moltes
gràcies.

Despatx parroquial: Truqueu abans al

93 881 10 32, o mòbil 650 443 432 o escrivint

un correu a info@parroquiadecentelles.cat

Vida de la Parròquia
Enterrament: El dia 18 Jacint Martínez Martínez de 73 anys d’edat.
Que descansi en la Pau del Senyor!
Equip de Litúrgia: Reunió dimecres dia 25 a les 19,30h.
Càritas Parroquial: Farà una CAMPANYA DE RECOLLIDA D'ALIMENTS per a les famílies
necessitades del poble els propers dies 11, 12 i 13 de desembre. Espera la vostra
col·laboració ara més que mai. Moltes gràcies.
Col·lectes i donatius .............................................................................................392,65€
Càritas................................................................................................................
100,00€
Deixa el teu donatiu a la caixeta de l’entrada / sortida de l’església. El necessitem.
Gràcies.

Per a pensar
Ignorar l’existència i els drets dels altres, tard o d’hora provoca alguna forma de violència,
moltes vegades inesperada.
Núm 219 de l’encíclica Fratelli tutti del Papa Francesc

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

