
Diumenge 1 de Quaresma / C
 
Viure la Quaresma  

sacrificio” Si practiquem la misericòrdia
pregàries  de esperança, de dejuni de totes les nostres angoixes i dubtes, d’almoina  on 
deixarem la tendresa, i l’amor, per esperar amb força i seguretat la Resurre
No tinguem por!! Iniciem el camí amb coratge, i diguem com la cançó, “No ho dubteu pas, ja 
arriba!                                                                                                                
 
Tinguem en compte...

Horari de Misses : Dilluns, dimarts, di

a les 8 del matí. Diumenge a les 10 i a les 12.

Despatx parroquial : Dimarts de les 4 a 2/4 de 6. 

Càritas parroquial: Dijous de 5 a 8 tarda

 

Intencions de misses

Dissabte 13 : Comunitat parroquial

Diumenge 14 : 10h Joan Puigdollers i família. 12h Valentí Hom Baucells. Francesc Ferrer, 

Magdalena Torres i Xavier Monfort.

Dilluns 15 : Maria Sarrà Masramon

Dimarts 16 : Sor Catalina Riutort, missionera dels 

Dijous 18 : Antonia Minguet

Dissabte 20 : Comunitat parroquial

Diumenge 21 : 10h Família Preseguer Arisa. Maria Calm (22è Aniv.) 

Aniv.) 
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Avui us donem una bosseta amb sorra de Terra Santa i podeu 
llegir-hi també les paraules  almoina, pregària, i dejuni. Hem 
pensat que ja que és petita i no ocupa massa 
servir com la llum del far que avisa a les embarcacions
nosaltres ens pot recordar que estem preparant el camí i no 
ens podem adormir. 
Avui és primer diumenge de quaresma, i segons ens ve 
repetint el Papa Francesc ens hem de renovar, he
amb més intensitat per poder experimentar la misericòrdia de 
Déu. Els temps han canviat i creiem que els cristians hem de 
renovar-nos també en les formes. Per això fem nostra la frase 
que el Papa manlleva de l’Evangeli: “Miseric

sacrificio” Si practiquem la misericòrdia, la preparació per la Pasqua estarà plena de 
pregàries  de esperança, de dejuni de totes les nostres angoixes i dubtes, d’almoina  on 
deixarem la tendresa, i l’amor, per esperar amb força i seguretat la Resurre
No tinguem por!! Iniciem el camí amb coratge, i diguem com la cançó, “No ho dubteu pas, ja 

                                                                                                               

compte...  

illuns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte a les 8 del vespre. 

a les 8 del matí. Diumenge a les 10 i a les 12. 

Dimarts de les 4 a 2/4 de 6.  

Dijous de 5 a 8 tarda. 

de misses  

: Comunitat parroquial 

: 10h Joan Puigdollers i família. 12h Valentí Hom Baucells. Francesc Ferrer, 

Magdalena Torres i Xavier Monfort. 
Maria Sarrà Masramon 

Sor Catalina Riutort, missionera dels Sagrats Cors 

Antonia Minguet 

Comunitat parroquial 

Família Preseguer Arisa. Maria Calm (22è Aniv.) 12h 

 
 / 14 de febrer de 2016 

una bosseta amb sorra de Terra Santa i podeu 
també les paraules  almoina, pregària, i dejuni. Hem 

petita i no ocupa massa lloc, ens podria 
servir com la llum del far que avisa a les embarcacions. A 
nosaltres ens pot recordar que estem preparant el camí i no 

Avui és primer diumenge de quaresma, i segons ens ve 
repetint el Papa Francesc ens hem de renovar, hem de viure-la 
amb més intensitat per poder experimentar la misericòrdia de 
Déu. Els temps han canviat i creiem que els cristians hem de 

en les formes. Per això fem nostra la frase 
“Misericordia quiero y no 

la preparació per la Pasqua estarà plena de 
pregàries  de esperança, de dejuni de totes les nostres angoixes i dubtes, d’almoina  on 
deixarem la tendresa, i l’amor, per esperar amb força i seguretat la Resurrecció del Senyor. 
No tinguem por!! Iniciem el camí amb coratge, i diguem com la cançó, “No ho dubteu pas, ja 

                                                                                                               GRUP BAOBAB  

vendres i dissabte a les 8 del vespre. Dijous 

: 10h Joan Puigdollers i família. 12h Valentí Hom Baucells. Francesc Ferrer, 

12h Antonia Lavado (1r 



Vida de la parròquia 

 

Vespres de Quaresma : Avui a les 5 de la tarda, a la Capella de l’Escola Sagrats Cors, del 
carrer Hospital. Les preparen les Germanes dels Sagrats Cors.     
 

 
 
Mans Unides Campanya contra la Fam : Hi dedicarem la 
col·lecta de les misses. Penseu-hi.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Xerrada – Col·loqui : “La presència missionera entre els pobles d’Indonèsia” La farà  el 
missioner Dionisius Paskalis, aquesta tarda a les 6 a la Sala de baix de La Violeta.  
 
 
 
Missa familiar: Serà el diumenge 28 de febrer, la prepararem dijous 18, a les 9 vespre. 
 
 
 
Enterrament : El dia 11 Jordi Ramos Deulofeu de 65 anys d’edat.  
                                      Que descansi en la Pau del Senyor! 
 
 
 
Col·lectes dissabte i diumenge passats ........................................................... 262,19€ 
Full i Espurna : S’haurien d’haver recollit 56€, se’n van recollir .........................    45,61  
        Moltes gràcies. 
 
 
 
 
 
Per a pensar 
 
LES OBRES DE MISERICÒRDIA, AVUI. 
 
11. Perdonar les injúries. És el que més ens costa. Estem tan avesats a la venjança i al 
ressentiment! Per això Jesús ens deixà la pregària del Parenostre: “Perdoneu-nos, com 
nosaltres també perdonem...” 

 
 
 
 

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


