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L’alegria del cristià no és superficial ni provocada, ja que és una do que brolla de
la fe i es manifesta en la vida, immersa en l’esperança i en la confiança que ens
dóna saber-nos estimats per Déu. Avui, més que mai, perplexos pel que ens toca
viure en aquest temps de pandèmia, cal que fem nostra aquesta invitació de la
litúrgia: Viviu sempre contents en el Senyor. El món necessita escoltar un pregó
d’esperança i veure testimonis d’alegria profunda. La litúrgia de la paraula avui hi
abunda: Aclamo el Senyor ple de goig, la meva ànima celebra el meu Déu, que
m’ha vestit amb un mantell de felicitat (1ª lectura). La meva ànima magnifica el
Senyor, el meu esperit celebra Déu que em salva (Salm). I a l’Evangeli, Joan
vingué a donar testimoni de la Llum.
L’alegria és llum. L’alegria del creient en Jesús dóna serenor i ens manté ferms
enmig de les dificultats. Crea lligams de solidaritat i amistat, ens porta a la
pregària (no us canseu de pregar) i manté viu l’Esperit del Senyor dins nostre ( no
sufoqueu l’Esperit). Com ho necessitem tot això, especialment aquest advent!
Com hem d’estar atents al que ens diu el Senyor: Què vols que faci per tu? I com
cada un de nosaltres hem de respondre aquesta pregunta davant el que necessita
l’altre i nosaltres podem aportar-li.

Intencions de misses
Dissabte 12: Difunt
Diumenge 13: Família Pla Pou. Antònia Calm Preseguer. Maria Vallduriola. Conchita López
Dilluns 14: Família Vilaseró
Dimarts 15: Jaume Vilatimó Ruvireta
Dimecres 16: Esp. Pepita Vila i Josep Espuña
Divendres 18: Coloma Mata
Dissabte 19: Esposos Giol Mas. Esposos Josep Costa i Victòria Casanovas
Diumenge 20: Família Puigbó Rosiñol. Maria Calm. Difunts Fam. López Manso

Tinguem en compte...
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.
Despatx parroquial: Truqueu abans al 93 881 10 32, o mòbil 650 443 432 o escrivint un
correu a info@parroquiadecentelles.cat
Missa del Gall: La vigília de Nadal a les 8 del vespre, respectant les mesures sanitàries.

Vida de la Parròquia
Missa Familiar: Avui diumenge a les 12h.
Celebració penitencial d’Advent: Malgrat la situació i les mesures sanitàries la farem
comunitària dijous vinent, dia 17 a les 8 del vespre. Els que vulgueu fer una confessió
personal cal que concerteu dia i hora.
Cantada de Nadales: A càrrec del Cor Cantus Firmus, el dia de Nadal després de la Missa
d’11 a l’església parroquial.
Fratelli tutti: El nostre treball d’Advent des de casa. Aquesta setmana proposem llegir els
capítols cinquè i sisè. Un grup de 15 persones de la Parròquia va seguint aquest treball.
Càritas Parroquial: Aquest cap de setmana CAMPANYA DE RECOLLIDA D'ALIMENTS per
a les famílies necessitades del poble: el divendres 11 de desembre a la tarda, el dissabte 12,
tot el dia i avui diumenge 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. També els podeu dipositar als 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 dissabte i diumenge passats...................................................................370,72€
Col·lecta dia de la Immaculada........................................ .........................................198,39€
Donatius Càritas: 100, 50, 20 € ...........................................................................
170,00€
Almoina penitencial:...........................................................................................
20,00€
Deixa el teu donatiu a la caixeta de l’entrada / sortida de l’església. El necessitem.
Gràcies.

Per a pensar
Advent Setmana 3. Què m’aporta el camí d’Advent?
Em sento decebut, em dóna pau, em sento correspost, sento joia interior, remou la meva fe,
em fa pensar...?

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

