
          
Diumenge III d’Advent / A                                         Número 676  / 11 de desembre de  2022 

 

 
Un ADVENT  per  

desvetllar actituds 
 

Viviu sempre contents en 
el Senyor; ho repeteixo, 
viviu contents.  
 
Aquesta invitació de la 
carta als Filipencs ens 
convida a desvetllar i fer 
nostra l’actitud de la JOIA.  
Estar contents i manifestar 
la nostra alegria.  
I la raó no és menys 
important: El Senyor és a 
prop. No només s’acosta la 
celebració de la seva 
vinguda sinó que el tenim 
dins nostre, sentim la seva 
força, el seu alè, el seu 
Esperit que ens dóna  
serenor i ens convida a 
viure els esdeveniments 
amb confiança. 
 
 L’Advent és temps 
d’esperança i l’esperança 

va de bracet amb la PACIÈNCIA  una altra actitud que  volem fer nostra ara que tot 
ho volem ja, d’una manera immediata i sense espera. L’exemple del pagès que 
espera els fruits preciosos de la terra, prenent paciència fins que les pluges 
primerenques  i tardanes l’hauran assonada ens convida a viure en serenor, 
degustant els petits fets positius que cada dia ens porta la vida i  adonant-nos de tot 
allò que tenim  a l’abast i pot enriquir-nos espiritualment. Ens cal però  veure-ho, ser 
capaços de copsar-ho i anunciar el que veiem i sentim: Aneu  a anunciar a Joan el 
que veieu i el que sentiu.  
 
Aprofitem doncs aquest Advent per desvetllar  la JOIA i esperar confiadament i amb 
PACIÈNCIA  els fruits que hem sembrat i que d’altres han sembrat en el nostre  cor, 
la bona llavor que Déu ha posat en nosaltres. 
    

 



Tinguem en compte... 
 

 

Despatx parroquial 

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

 
Horari de misses 
Aquesta setmana cada dia a les 19h. Dissabte  missa anticipada a les 19h. I diumenge a les  
11h.   
 

Intencions de misses 

Dissabte 10: Esposos Giol Mas. Ton Carrera i Antònia Calm 
Diumenge 11: En acció de gràcies i demanant la pluja  
Dissabte 17: Josep Calm (2n Aniv.) 
Diumenge 18 : Família Vallmitjana Benet  
 
 
Vida de la Parròquia                  
 
Advent 2022: 
 
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. Dimarts vinent dia 13 a les  20h a la 
sala  Mn. Josep Esteve de la rectoria.   
Vespres d’Advent: Els dimecres en començar la missa   
Pregària d’Advent: Diumenge vinent dia 18 a les 17,30h a l’església  
 
Catequesi de preparació a la Comunió: Dimarts o dimecres a les 17,15h.    
 
Celebració exequial: El dia 5 Joaquim Sarrate Aregall de 84 anys d’edat. El dia 8 Dolors 
Carreras Òdena de 86 anys.               Que descansin en la Pau del Senyor! 

  
 Mans Unides: Campanya de la llàntia solidària els diumenges al mercat.  
  
 Col·lecta dissabte i diumenge .. .......................................................................     272,53€ 
 Festa de la Puríssima.............................................................................................. 172,39€ 
  

 Per a pensar 
 
 Només podem estimar en llibertat, per això el Senyor ens ha creat lliures, lliures fins i tot 

per a dir-li que no. Oferir-li el que estimem més és del nostre interès, ens permet  viure-ho de 
la millor manera possible i de veritat, com un do que ens ha fet, com un senyal de la seva 
bondat gratuïta, sabent que la nostra vida, així com tota la història està en les seves mans 
benèvoles. És el que la Bíblia anomena el temor de Déu, és a dir el respecte de Déu, no que 
Déu em faci por, no, sinó que el respecte és una condició indispensable per acollir el do de la 
Saviesa (cf. Sir 1,1-18). És el temor que expulsa tots els altres temors, perquè està orientat a 

Aquell que és Senyor de totes les coses. Davant d’Ell res no ens pot inquietar. És 

l’experiència meravellada de Sant Pau, que deia això: «He après a ser pobre i he après a ser 
ric; estic iniciat en tot, en tots els sentits: sacietat i fam, abundància i indigència. Ho puc tot en 
aquell que em dona la força» (Fil 4,12-13). Papa Francesc 

  

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


