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Un ADVENT  per  desvetllar actituds 
 

Aquesta setmana  segona d’ Advent l’actitud que volem desvetllar és la 
CONVERSIÓ, canviar actituds, moure’ns... perquè hi ha coses a la nostra vida que 
no fem prou bé, paraules que diem sense pensar-les massa, gestos i actituds que 
voldríem no haver fet o expressat.  
Convertiu-vos que el Regne de Déu és a prop, ens diu Joan Baptista: una 
conversió que ens anirà bé tenir present en l’acte penitencial del començament de 
la missa; una invitació a la conversió que hem de recordar cada dia, que ha de ser 
veritablement sincera   i no de façana, que ens ajudi a no viure refiats, sinó 
necessitats d’un canvi que aplani el camí perquè la Paraula de Déu arribi a la 
nostra vida, no es quedi només en l’oïda sinó que penetri  en el nostre cor  i faci 
més accessible la vinguda de Déu a cada un de nosaltres.  
Convertir-nos  perquè la nostra esperança es fonamenti en Déu més que en les 
coses terrenals, els béns materials, la loteria, el diner... Perquè en nosaltres hi 
reposi l’Esperit del Senyor, esperit  de saviesa i enteniment, esperit de consell i de 
valentia, esperit  de coneixement i  de reverència al Senyor. 
La dinàmica dels missatges que recollim  a la sortida de missa ens hi pot ajudar.  
Avui la continuem i podem valorar com ens ha anat la setmana que hem acabat, si 
he avançat o, almenys, he vist amb qui o en quines situacions he d’estar més 
atent. Bon camí d’Advent! 

   



Tinguem en compte... 
 

 

Despatx parroquial 

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

 
Horari de misses 
Aquesta setmana dilluns, dimarts i divendres a les 19h. Dimecres i dissabte  missa anticipada 
a les 19 h. Dijous, festa de la Immaculada, i diumenge a les  11h.   
 

Intencions de misses 

Dissabte 3: Francisco Serret Roca. Josep Ribé Portet. Marta Meseguer Faig  
Diumenge 4: Josep Soriano i Dolors Barrera. Francisco Camps Castells.  
Dijous 8: En acció de gràcies  
Dissabte 10: Esposos Giol Mas. Ton Carrera i Antònia Calm 
Diumenge 11: Comunitat parroquial  
 
 
 
Vida de la Parròquia                  
 
Missa Familiar: Avui a les 11 h. 
 
Xerrada d’Advent: Ser testimonis de la fe avui. El P. Joan Font, claretià, ens farà conèixer 
la seva experiència de treball per i amb els més pobres. El dimarts dia 13 a les  20h a la sala  
Mn. Josep Esteve de la rectoria.   
 
Vespres d’Advent: Els dimecres en començar la missa   
 
Cançoners: Tornen a ser als bancs. Fem-los servir! 
 
Catequesi de preparació a la Comunió: Dimecres a les 17,15h.    
 

 Celebració exequial: El dia 2 Pepita Pera Baldellou de 82 anys d’edat.    
     Que descansi en la Pau del Senyor! 

  
 Mans Unides: Campanya de la llàntia solidària a partir d’aquest diumenge al mercat.  
  
 Col·lecta dissabte i diumenge .. .......................................................................     239,25€  
  
   

 Per a pensar 
  

Gràcies pels donatius: El  Consell Pastoral  en la seva darrera reunió va reflexionar sobre la 
petició  de persones que entren a l’església o hi assisteixen en celebracions en que no es 
passa la col·lecta  i voldrien fer un donatiu a la Parròquia, més enllà de Càritas o  l’almoina 
penitencial que ja tenen una caixeta pròpia. Per això trobareu al capdavall de l’església una 
caixeta on, qui vulgui,  pugui fer un donatiu per ajudar  en les despeses. D’una manera 
especial la que suposa la calefacció, ara que el cost del gasoil s’ha gairebé triplicat. Des 
d’aquí ja us donem les gràcies. Entre tots hem de sostenir la nostra Parròquia.      

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

