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Un ADVENT  per  desvetllar actituds 
 

Aquesta serà la crida del nostre Advent. L’ha escollida el grup de Litúrgia de la 
parròquia i ens convida a fer-la nostra: Desvetllar actituds. Quines? Hem remarcat 
aquestes  que anirem  revisant durant les quatre setmanes d’Advent: 
L’ESPERANÇA, malgrat els moments que vivim, ens cal una esperança activa. 
La CONVERSIÓ, també pròpia d’aquest temps: canviar actituds, moure’s...   
La JOIA, sense ella no podem celebrar Nadal. I la PACIÈNCIA, necessària avui. 
La FIDELITAT, com la de Josep i Maria. Sense oblidar la PREGÀRIA, l’actitud 
orant.  
Volem desvetllar totes aquestes actituds que anirem recordant. Cada setmana una 
estrella que posarem a l’església ens les farà avinents i a través d’un missatge 
escrit en una butlleta que podreu agafar, trobareu una cosa senzilla a tenir 
present, a portar a terme. Un canvi d’actitud per aquella setmana. Si voleu, el 
diumenge següent,  podreu compartir-ho amb la comunitat en forma de pregària, 
acció de gràcies o comentari, deixant-ho escrit  a la mateixa estrella o dient-ho de  
paraula a la celebració. Un exercici pràctic que ens facilitarà pensar-hi i avançar 
en allò que no tenim prou present al llarg de la setmana. Ànims, doncs! 
Participem-hi perquè aquest sigui un Advent per desvetllar actituds.  
 
 

   



Tinguem en compte... 
 

 

Despatx parroquial 

 

Truqueu abans al  938 811 032 o escriviu un correu a info@parroquiadecentelles.cat   

 
Horari de misses 
 
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres a les 19h. Dissabte missa anticipada a les 19 h. 
Diumenge a les 11h.   
 

 

Intencions de misses 

Dissabte 26: Josep Lluís Viñas Mas (1r. Aniv.)  Ton Carrera i Antònia Calm.  
Diumenge 27: Conxita López Manso (2n Aniv.). Família Torán Aguilar  
Dissabte 3: Francisco Serret Roca. Josep Ribé Portet  
Diumenge 4: Josep Soriano i Dolors Barrera. Francisco Camps Castells.  
 
 
Vida de la Parròquia                  
 
Cançoners Missa Dominical: A partir d’avui els tornareu a trobar als bancs. Fem-los servir! 
 
Catequesi de preparació a la Comunió: Dimarts o dimecres a les 17,15h.    
 

 Celebració exequial: El dia 21 Adela Ramírez García de 92 anys d’edat.   
      Que descansi en la Pau del Senyor! 

  
 Col·lecta dissabte i diumenge .. .......................................................................     281,95€  
  
 Mans Unides: Com que no es va poder fer la reunió el dijous passat dia 24, la farem dijous  

dia 1 de desembre, a les 18h i com sempre. Si algú està interessat en acompanyar-nos, serà 
ben rebut. 

  
 Campanya de recollida d’aliments de Càritas Parroquial 
 Ens fa falta: pasta de sopa, llet, oli, brou de pollastre o de peix, sucre, sal, galetes, sucs de 

fruita, llaunes de tonyina i tomàquet, cacau en pols, cigrons cuits, cereals, xocolata i torrons. 
Moltes gràcies.   

  

 Per a pensar 
Aquest Advent vull tenir estones per buscar dintre meu, i refermar, el desig de la utopia que 
anhelo, i reconèixer en aquest desig la presència forta de l’Esperit de Jesús. El mètode que se 
m’acut per fer això és bastant simple: Tenir cada dia un petit temps d’aïllament i silenci, i, amb 
els ulls tancats, buscar dintre meu una de les moltes bones aspiracions, dins la meva vida 
personal, o del meu entorn, o del món, que concreten aquesta utopia de vida humana 
realitzada; donar-hi unes quantes voltes, fent presents els rostres i les imatges que formen 
part d’aquesta bona aspiració; si aquí s’escau de treure alguna conseqüència concreta, doncs 
molt bé, i si no, no cal forçar-ho; i fer llavors, d’això, una pregària al Déu que és Pare i Mare 
de tots i totes. Josep Lligadas     

                    Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat    o   .com                 

http://www.parroquiadecentelles.cat/

