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Un ADVENT  per  desvetllar actituds 
 

Avui la FIDELITAT, com la de Josep i Maria. Sense oblidar la PREGÀRIA, l’actitud 
orant.  
Són les dues últimes actituds que hem volgut desvetllar en comunitat aquest Advent, 
però segur que individualment n’hem intentat refer moltes més, perquè tots tenim 
debilitats que volem enfortir, defectes que volem corregir, mancances que  volem 
superar.  
La fidelitat a Déu de Maria i Josep  els ajuda a superar la por i enfortir la confiança en 
el Senyor. L’actitud orant de Maria, avesada a la pregària  li facilita  escoltar el que 
Déu li proposa a través de l’àngel. I ella, verge fidel, és capaç de dir-li al Senyor: Que 
es faci tal com tu dius, que es compleixin en mi les teves paraules.  
    



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, excepte dimarts que hi ha la 
Celebració Penitencial a les 20h. I dissabte no hi ha missa a les 19h. Hi ha la Missa del Gall a 
les 12 de la nit. Diumenge, dia de Nadal, a les  11h.   
 

Intencions de misses 

Dissabte 17: Josep Calm (2n Aniv.) 
Diumenge 18 : Família Vallmitjana Benet  
Dilluns 19: Coloma Mata 
Dijous 22: Família Serrallonga Carrera  
Missa del Gall:  A LES 12 DE LA NIT: Comunitat parroquial 
Nadal, diumenge 25: A les 11 h: Esposos Bonifacio Rodríguez i Fidela Teruel i Sergio 
Peláez.  
 
Vida de la Parròquia                  

ADVENT 2022 
Pessebre a l’Ajuda: Aquest dissabte hem portat 
el pessebre a l’Ajuda, com cada any. El deixem 
allà fins a finals de gener perquè tothom qui hi 
vagi recordi  el Misteri de Nadal i deixi anotat  en 
una llibreta adjunta el seu desig, la seva pregària 
o felicitació, si vol. L’anirem a recollir el dissabte 
28 de gener, just abans de la Candelera.  
Pregària d’Advent: Avui diumenge a les 17,30h a 
l’església  
Celebració comunitària de la Penitència: 
Dimarts, dia 20, a les 8 del vespre. No hi falteu!  
Vespres d’Advent: Els dimecres en començar la 
missa.  
Concert de Nadal. Cor Cantus Firmus: 
Dimecres dia 21  a  les 19,30 h a l’església. 
Aportació voluntària.     

 
SUBSCRIPCIÓ ESPURNA I FULL per al 2023 
Els qui vulgueu podeu renovar o demanar la subscripció  al Full Diocesà i l’Espurna en paper 
per al primer trimestre de 2023. El preu de cost és de 25€. També ho heu de dir els que 
vulgueu rebre l’Espurna telemàticament pagant 20€. Val la pena que estiguem informats de 
la vida de la Parròquia. Per això també us recomanem entrar sovint al web de la Parròquia: 
www. parroquiadecentelles.cat  o  .com                    
 
Celebració exequial: El dia 12 Jaume Gili i Miralpeix de 57 anys d’edat. El dia 17Josep Portet 
Abancó de 86 anys. 
                                                            Que descansin en la Pau del Senyor! 

  
 Mans Unides: Campanya de la llàntia solidària avui diumenge al mercat.  
  
 Col·lecta dissabte i diumenge .. .......................................................................     289,97€ 
 Donatiu a Càritas .................................................................................................   500,00€ 
 Donatiu  Parròquia ................................................................................................    30,00€ 

Missa del Gall i Nadal: Col·lecta a favor de Càritas Parroquial.  Pensem-hi! 

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


