
Diumenge 2 de Quaresma / C
 
FEM OBRES AL CENTRE PARROQUIAL

Ara sí que les hem començat. Després de 
treballar la proposta, fer el projecte, presentar
pressupostos i 
treballar en la reforma de la caixa escènica del Centre Parroquial. 
És la part que més demanava una reforma, no ja només pels 
degote
de tots els esp
mida que la necessitat ho demanava i que ara  havien esdevingut 
totalment obsolets i sense massa seguretat. Era evident
començar l’enderroc s’ha vist la feblesa estructural d’aquesta part 
del
que és una obra costosa econòmicament i no fàcil per la ubicació i 

els accessos. Això l’encareix i és també una raó per la qual s’ha anat retardant l’inici de 
l’obra. Ara esperem que tot vagi 
renovat del Centre Parroquial  tan estimat pels centellencs i que li sapiguem donar l’ús que 
es mereix per la seva situació al bell mig del poble
ha tingut en la nostra vida cultural, artística, musical i formativa
 

Tinguem en compte...

Horari de Misses : Aquesta setmana missa d

vespre. Dimecres Celebració de la Paraula i Comunió a 

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 20 : Comunitat parroquial

Diumenge 21 :10h Família 

Aniv.) 
Dilluns 22 : Valentí Fossas

Dimarts 23 : Ànimes 

Divendres 26 : Família Torán Aguilar 

Dissabte 27 : Família Ribé Portet

Diumenge 28 : 10h. Josep M. Relats Ruaix. 12h  Comunitat Parroquial
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OBRES AL CENTRE PARROQUIAL   
ra sí que les hem començat. Després de 

treballar la proposta, fer el projecte, presentar
pressupostos i ajustar-los, aquesta setmana hem començat a 
treballar en la reforma de la caixa escènica del Centre Parroquial. 
És la part que més demanava una reforma, no ja només pels 
degoters que  hi havia quan plovia, sinó per la precarietat en general 
de tots els espais de darrera l’escenari que s’havien anat adjuntat a 
mida que la necessitat ho demanava i que ara  havien esdevingut 
totalment obsolets i sense massa seguretat. Era evident
començar l’enderroc s’ha vist la feblesa estructural d’aquesta part 
del teatre que és on s’actuarà en aquesta primera fase. 
que és una obra costosa econòmicament i no fàcil per la ubicació i 

els accessos. Això l’encareix i és també una raó per la qual s’ha anat retardant l’inici de 
l’obra. Ara esperem que tot vagi bé i que ben aviat puguem  tornar a gaudir d’aquest espai 
renovat del Centre Parroquial  tan estimat pels centellencs i que li sapiguem donar l’ús que 
es mereix per la seva situació al bell mig del poble i per la història i el paper emblemàtic que 

vida cultural, artística, musical i formativa.                                                                                                        

inguem en compte...  

Aquesta setmana missa dilluns, dimarts, divendres i dissabte a les 8 del 

mecres Celebració de la Paraula i Comunió a les 8 del vespre

Dimarts de les 4 a 2/4 de 6.  

Dijous de 5 a 8 tarda. 

Intencions de misses  

: Comunitat parroquial 

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

Valentí Fossas 

: Família Torán Aguilar  

: Família Ribé Portet 

10h. Josep M. Relats Ruaix. 12h  Comunitat Parroquial 
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ra sí que les hem començat. Després de més de dos anys de 
treballar la proposta, fer el projecte, presentar-lo i aprovar-lo, fer 

los, aquesta setmana hem començat a 
treballar en la reforma de la caixa escènica del Centre Parroquial. 
És la part que més demanava una reforma, no ja només pels 

s que  hi havia quan plovia, sinó per la precarietat en general 
ais de darrera l’escenari que s’havien anat adjuntat a 

mida que la necessitat ho demanava i que ara  havien esdevingut 
totalment obsolets i sense massa seguretat. Era evident. Però, en 
començar l’enderroc s’ha vist la feblesa estructural d’aquesta part 

on s’actuarà en aquesta primera fase. No cal dir 
que és una obra costosa econòmicament i no fàcil per la ubicació i 

els accessos. Això l’encareix i és també una raó per la qual s’ha anat retardant l’inici de 
viat puguem  tornar a gaudir d’aquest espai 

renovat del Centre Parroquial  tan estimat pels centellencs i que li sapiguem donar l’ús que 
la història i el paper emblemàtic que 

                                                                                                      

vendres i dissabte a les 8 del 

vespre. Diumenge missa a 

12h Antonia Lavado (1r 

 



Vida de la parròquia  

Vespres de Quaresma : Avui a les 6 de la tarda, a la Capella de 
Sant Antoni. Les preparen el grup de mans Unides.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consell Pastoral : Dilluns a les 9 del vespre. Començarem a 2/4 amb una pregària a la 
Capella dels Dolors, oberta a tothom. 
 
 
Col·lecta Mans Unides Campanya contra la Fam : Es van recollir 
458,22€ Moltes gràcies.  
 
 
 
 
 
 
Missa familiar: Serà el diumenge vinent 28 de febrer a les 12 del migdia. 
 
Enterraments : El dia 14 Carme Verdaguer Roura de 89 anys d’edat. El dia 19 Florentino 
Caraballo Muñoz de 79 anys.                            Que descansin en la Pau del Senyor! 
 
 
Capella Sant Antoni ........................................................................................... 170,00€  
Donatiu .................................................................................................................. 60,00€ 
Full i Espurna : S’haurien d’haver recollit 56€, se’n van recollir .........................   56,02€ 
                                                                                                            Moltes gràcies  
 
 
 
Visquem la Quaresma en l’Any de la Misericòrdia: Xerrada quaresmal arxiprestal a 
càrrec del P. Lluís Victori, jesuïta, divendres 26 de febrer a 2/4 de 9 del vespre a la Sala Mn. 
Josep Esteve de la Parròquia. És organitzada pel secretariat arxiprestal de Catequesi i 
oberta a tothom.   
 
 
 
Per a pensar 
LES OBRES DE MISERICÒRDIA, AVUI. 
 
12. Consolar el que està trist. Resulta tan fàcil i bonic fer feliços els altres! Qui consola té un 
cor semblant al del nostre Déu, Pare i Mare! 
 
 

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


