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Vivim un nou
Advent
Avui comencem. Amb
aquest lema, ben
adequat a la realitat que
vivim aquest any.
Aquesta frase treta de
l’evangeli de Marc
10,51, adreçada al cec,
ens remet a nosaltres.
D’una banda és com si
Jesús ens l’adrecés
sabent que esperem i
necessitem la seva
ajuda. I d’altra banda és
la que jo puc adreçar al
qui tinc a prop meu per
oferir-li el meu ajut. Ens
desvetlla, per tant, la
confiança en Déu i el
compromís amb el
germà.
Dos eixos ben propis de
l’Advent. Els tindrem
presents en les
celebracions de cada
diumenge. Hi podreu
participar compartint el
vostre compromís
escrivint-lo en unes tires de cartolina que podreu agafar vosaltres mateixos a
partir d’avui. Hi podeu pensar durant la setmana i quan torneu a l’església posar-la
al bressol que hi ha al presbiteri, on hi posarem el nen Jesús per Nadal.
Us convidem a participar-hi!

Missa dels dies feiners.
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres a les 7 del vespre. Dissabte missa anticipada a les 7 del
vespre. Diumenge missa a les 11 del matí.

Intencions de misses
Dissabte 28: Comunitat parroquial
Diumenge 29: Miquela Baucells Masnou (1r. Aniv.)
Dissabte 5: Josep Ribé Portet. Esposos Joan Vall·llovera i Maria Lurdes Roca
Diumenge 6: Josep Soriano i Dolors Barrera. Francisco Camps Castells (50è Aniv.) Francisco
Serret Roca.

Tinguem en compte...
Missa del Gall:

Aquest any la celebrarem la vigília de Nadal a les 8 del

vespre, respectant les mesures sanitàries.
Canvi d’horari de la missa anticipada: A partir de dissabte vinent serà a les 19 h.
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
Fratelli tutti: El nostre treball d’Advent des de casa. Els qui vulgueu compartir-lo podreu ferho. Proposem llegir cada setmana dos capítols, aquesta els dos primers..
Celebració exequial: El dia 24 Josep Maria Mussons Clarés que morí el dia 11 de novembre
als 78 anys d’edat.
Que descansi en la Pau del Senyor!
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...........................................361,11€
Donatiu .............................................................. 500,00€
Donatiu Càritas .. ......................................... 1.000,00€
Deixa el teu donatiu a la caixeta de l’entrada / sortida
de l’església. El necessitem. Gràcies.

Per a pensar
Advent Setmana 1: VETLLEU!
Treball: Quines són les nostres necessitats en el temps
que vivim? Escric les meves necessitats en aquest moment i les ordeno segons prioritat.

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

