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Advent 2021
Fem nostre
Sant Josep
Sant Josep, pare de Jesús
Avui ens fixem en la paternitat de
Josep que, com diu Sant Pau VI, es
va manifestar concretament en
haver fet de la seva vida un servei,
un sacrifici al misteri de l’Encarnació
i a la missió redemptora que li està
unida; en haver utilitzat l’autoritat
legal que li corresponia, per fer-ne
un do total de si mateix, del seu cor,
de tota capacitat en l’amor posat al
servei del Messies nascut a casa
seva.
Com ell, quanta gent cada dia
demostra paciència i infon
esperança, cuidant-se de sembrar
corresponsabilitat. Quants pares i
mares, avis i àvies, docents mostren als nostres nens i nenes, amb gestos petits i
quotidians, com enfrontar i transitar una crisi readaptant rutines, aixecant mirades i
impulsant l’oració. Quantes persones resen, ofereixen i intercedeixen pel bé de tots.
Sant Josep és un pare estimat i que estima, pare en la tendresa, pare en
l’obediència, pare en l’acollida, pare del coratge creatiu, pare treballador, pare en
l’ombra.
Ningú no neix pare, sinó que se’n fa. I no se’n fa només per portar un fill al món, sinó
per fer-se càrrec d’ell responsablement. En la societat del nostre temps, hi ha infants
que semblen no tenir pare. Ser pare significa introduir l’infant en l’experiència de la
vida, en la realitat, No retenir-lo, sinó fer-lo capaç d’escollir, de ser lliure, de sortir. Un
pare gaudeix quan veu que el fill ha aconseguit ser autònom i camina sol per les
senderes de la vida, quan es posa en la situació de Josep, que sempre va saber que
el Nen havia estat confiat a la seva cura.

Bon Nadal a tothom!

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, dimarts i dimecres a les 19h. Divendres Missa de Vigília de Nadal a
les 20h, dissabte festa de Nadal i diumenge a les 11 h.

Intencions de misses
Dissabte 18: Esposos Josep Costa i Victòria Casanovas. Josep Calm (1r Aniv.)
Diumenge 19: En acció de gràcies. Coloma Mata. Maria Calm Preseguer
Dimecres 22: Família Serrallonga Carrera
Divendres 24 a les 20h: Josep Lluís Viñas Mas
Dissabte 25, dia de Nadal, a les 11 h: Joan Muns (3r Aniv.) Família Puigbó Rosiñol.
Diumenge 26: Difunts. Família Toran Aguilar.

Vida de la Parròquia
Celebració penitencial d’Advent: Dijous dia 23 a les 20h.
Missa de la Vigília de Nadal, popularment Missa del gall: Aquest any serà el divendres dia
24, a les 20h. No és una hora que vagi bé a tothom, però esperem que els qui no pugueu serhi, ens acompanyeu el dia de Nadal a les 11h.. La col·lecta d’ambdues misses serà a favor de
Càritas.
Dia de Nadal: Missa a les 11h. Després de la missa el Cor Cantus Firmus ens oferirà una
Cantada de Nadales
Enterraments: El dia 11 Dolors Riera Vilalta de 86 anys d’edat. El dia 17 Josep Vilardebò
Fabré de 53 anys.
Que descansin en la Pau del Senyor.
Campanya de recollida d'aliments de Càritas Parroquial: S’han recollit més de 4.200
quilos d'aliments i diversos donatius. Gràcies, en nom de Càritas Centelles, als 100 voluntaris
i voluntàries que heu participat i a totes les persones que han fet donacions.
Mans Unides: Venda de la llàntia solidària avui al mercat i el dia 24 de 6 a 8 de la tarda a la
plaça. El preu es de 3,00 €.Aquest any s’ha apujat la matèria prima i hem hagut d’apujar el
preu. Que això no sigui motiu per deixar de compartir. Gràcies
Col·lecta dissabte i diumenge .......................................................................... 244,21€
Donatius ... ...........................................................................................................100,00€
Donatius a Càritas ................................................................................................240,00.€
Agraïm molt que deixeu el vostre donatiu a les caixetes de l’entrada / sortida de
l’església. Moltes gràcies!

Per a pensar
Salve, Josep, custodi del Redemptor i espòs de la Verge Maria.
A vós Déu us confià el seu Fill, en vós Maria va dipositar la seva confiança,
amb vós Crist es va forjar com a home.

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

