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Obriu una ruta al Senyor
Aplaneu-li el camí. És la invitació que
ens fa avui la Paraula de Déu, més
d’una vegada. És una invitació a
l’esforç, al treball de cada dia per fer
més present el Senyor en la nostra
vida. Ens cal personalitzar cadascun
de nosaltres quin és el camí que
preparem al Senyor, quines són les
meves prioritats, dèiem diumenge
passat, què faig per donar-hi
resposta, on busco l’espai per
satisfer els meus anhels, avui.
Joan Baptista és un bon referent per
a nosaltres:
: Convidava la gent a la conversió.
: El seu testimoni és de sobrietat i
senzillesa.
: I sabia que ell només era un
instrument de Senyor, que és el qui
realment salva i dóna vida.

Missa dels dies feiners.
Dimecres, dijous i divendres a les 7 del vespre. Dilluns i dissabte missa anticipada a les 7 del
vespre. Dimarts, festa de la Immaculada i diumenge missa a les 11 del matí.

Intencions de misses
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.
Dilluns 7: Salvador Molist i Girbau
Dimarts 8 a les 11 del matí: Família Pla Parés. Família Viñas
Dimecres 9: Família Vilaseró
Dissabte 12: Comunitat Parroquial
Diumenge 13: Família Pla Pou. Antònia Calm Preseguer

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 d’avui, els dissabtes 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
Missa Familiar: Diumenge vinent, dia 13 de desembre a les 12h.
Fratelli tutti: El nostre treball d’Advent des de casa. Aquesta setmana proposem llegir els
capítols tercer i quart.
Enterraments: El dia 29 Conchita López Manso de 96 anys d’edat. El dia 2 Albert Riera
Burges de 70 anys.
Que descansin 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 de desembre a la tarda, el 12, tot el dia i 13, al
matí. Tots els aliments recaptats aniran al Centre de Distribució
d’Aliments de Centelles. Els punts de recollida són; davant els
supermercats, en algunes botigues del poble i en els coves que
trobareu a l’entrada a l’església. Esperem la vostra
col·laboració ara més que mai. Moltes gràcies.
Mans Unides: Com cada any per Nadal, venem les llànties
solidàries, per aconseguir, aquest any, garantir l’accés a
l’educació de 50 nenes tribals a Barodia (Índia). Ens
trobareu al mercat els diumenges dies 13 i 20 i el 24 a les 5 de
la tarda, amb la col·laboració del Cor La Violeta . Esperem que
en cadascuna de les vostres llars flamegi una llàntia, en record
dels que tenim més lluny i més desprotegits. Gràcies
Col·lectes i donatius..................................................................................................258,24€
Donatius Càritas .. ...............................................................................................
150,00€
Deixa el teu donatiu a la caixeta de l’entrada / sortida de l’església. El necessitem.
Gràcies.

Per a pensar

Advent Setmana 2 Nous camins: Treball i estabilitat laboral, temps
lliure, esport, vida sana, dedicar temps a la família, estimar els qui tinc a prop , saber
perdonar, la vida de fe i els sagraments, créixer com a creient, compartir la fe...: com ho porto,
a què dedico més temps i esforç ?

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

