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Advent 2021 
 
Fem nostre  
Sant Josep 
 

Com acull la realitat, les 
situacions que se li 
presenten, els dubtes, els 
somnis... 
  
Sant Josep reflexiona sobre la 
situació que li toca viure, a 
vegades amb angoixa, acull la 
voluntat de Déu, el seu projecte.  
Josep ens ensenya  que tenir fe 
en Déu inclou creure que Ell  pot 
actuar fins i tot  a través de les 
nostres pors, de les nostres 
fragilitats, de la nostra debilitat. I 
ens ensenya que, enmig de les 
tempestes de la vida, no hem de 
tenir por de cedir a Déu el timó 
de la nostra barca. De vegades 
nosaltres voldríem tenir-ho tot 

sota control, però  Ell té sempre una mirada més àmplia. 
A través dels somnis  Déu revela el seu designi  a Josep i li fa saber el seu pla de 
salvació. En la Bíblia, com en tots els pobles antics, els somnis eren considerats uns 
mitjans pels quals Déu manifestava la seva voluntat.  
Josep esdevé un model d’obediència a Déu, per damunt de les pors i les reticències 
que ens angoixen. Molt sovint hi ha fets en la nostra vida, el significat dels quals no 
entenem. En lloc de reaccionar amb decepció o rebel·lió Josep ens ensenya a  deixar 
de banda els raonaments i les pors i donar pas al que s’esdevé i per més misteriós i 
difícil que sembli,  assumir-ho amb responsabilitat per reconciliar-nos amb la nostra 
pròpia història i no ser presoners de les nostres expectatives  i conseqüents 
decepcions.  
Josep no és un home resignat sinó fort i valent, capaç d’acollir la vida tal com és. A 
cada circumstància de la vida, Josep sap pronunciar el seu “fiat” com Maria a 
l’Anunciació. És així com Jesús va aprendre, sota el mestratge de Sant Josep, a fer la 
voluntat del Pare. També d’ell  n’hem d’aprendre nosaltres. 
    



Tinguem en compte... 
 

Despatx parroquial 

Truqueu abans al  93 881 10 32, o  mòbil 650 443 432 o escrivint un correu a 

info@parroquiadecentelles.cat   

 
Horari de misses 
 

Aquesta setmana dilluns a les 19h, dimarts missa anticipada a les 19h, dimecres, festa de la 

Immaculada, a les 11h, dijous i divendres a les 19h, dissabte missa anticipada a les 19h i 

diumenge missa a les 11h.  

  

Intencions de misses 

Dissabte 4: Francisco Serret Roca   
Diumenge 5: Josep Soriano i Dolors Barrera. Francisco Camps Castells.   
Dissabte 11: Esposos Giol Mas  
Diumenge 12: Esposos Joan Vall·llovera i M. Lurdes  Roca. Família Viñas. Esposos Ton 
Carrera i Antonia Calm.   

   
Vida de la Parròquia  

   
Missa Familiar: Serà el diumenge vinent, 12 de desembre, a les 11 del matí.  
 

                            Missa de la Vigília de Nadal: Popularment Missa del gall aquest any serà el divendres dia 24 
de desembre, vigília de Nadal a les 20h. És l’hora que majoritàriament ha estat escollida per 
les persones del Consell Pastoral i del Grup de difusió parroquial a qui es va demanar el 
parer. És difícil  que l’hora sigui bona per a tothom, però hem volgut escoltar les diferents 
propostes i  acollir  democràticament la majoritària.  
 
Càritas Parroquial: Ens falten més voluntaris per la campanya de recollida d'aliments de 

Càritas parroquial a Centelles, el divendres 10 desembre de 18:30 
a 21h, dissabte 11 desembre de 11:30 a 14h; de 16 a 18:30h; de 
18:30 a 21h i diumenge 12 desembre de 9 a 11:30h; de 11:30 a 
14h. AJUDA'NS A FER CAMPANYA. Podeu enviar un missatge a: 
650191420 (Gemma) - 649550332 (Dolo). Gràcies. 
  
Centre Parroquial: Diumenge vinent dia 12  a les 18h Concert de 
guitarra d’Ernest Martínez Bruch. 
 
Col·lecta  dissabte i diumenge  ................................ 260,48€ 
Donatius  ... .................................................................116,00€ 
 
Tot i que no podem passar la col·lecta us agraïm molt que 
deixeu el vostre donatiu a les caixetes de l’entrada / sortida 
de l’església.  Moltes gràcies! 

               
Per a pensar 

Estimar no és pretendre que l’altre o la vida corresponguin a la nostra imaginació,                     
sinó assumir l’altre i la vida tal com se’ns ofereix Papa Francesc.  

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

