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Hic et nunc  
Hic et nunc. Aquí i ara és el lema d’aquesta Quaresma. En certa 
manera,  és la saviesa de viure el present, com expressa la 
màxima de Sor Maria Rafaela: “El passat ha passat, el futur no 
sabem què serà, fem bé el present.” 
 Aquí i ara, és un moment de gràcia on tenim la possibilitat de 
viure “fent bé el present” . És una bona ocasió per humanitzar la 
nostra realitat i millorar el nostre entorn, amb confiança, sense 
amargar-nos pel passat ni inquietar-nos pel futur. 
Es pot viure el present, aquí i ara ignorant problemes, esquivant 
complicacions, fugint dels compromisos i fer  allò que ens és més 
còmode, evitant l’actitud de servei i ajuda als altres. 
“Fer bé el present” aquí i ara és acollir el do del temps amb les 
pròpies mans i oferir-lo a les persones del nostre voltant, com 

Jesús  que “va passar per aquest món fent el bé.”  I que Sor Maria Rafaela va imitar, quan 
expressa: “La meva única aspiració és fer bé …” 
Agraïm aquest temps de Quaresma com a una oportunitat de conversió i renovació. 

 

Intencions de misses 

Dissabte 11: Miquel Salomó i Dolors Gasó   

Diumenge 12: 10h. Josefa Puigbò Rusiñol (15è Aniv.) Família Calm Preseguer.  12h Sor 
Maria Rafaela. fundadora de les Gnes. missioneres dels Sagrats Cors, que recenment ha 
estat declarada venerable. Donem-ne gràcies a Déu. 
Dilluns 13:  Ànimes 

Dimarts 14 : Assumpció Buscà Morera  

Divendres 17: Salvador Molist Girbau 

Dissabte 18: Josefa Puig Costa    

Diumenge 19: 10h. Miquel Criach.  12h Esposos Josep Camps i Josefa Castells. Josefina 
Vintró. Maria Calm Preseguer.   
 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses: Dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte a les 8 del vespre. Dijous a 
les 8 del matí. Diumenge a les 10 i a les 12.  
 
Despatx parroquial: Dimarts de 4 a 2/4 de 6 de la tarda 
 
Càritas parroquial: Centre de Distribució d’Aliments dijous de 5 a 8 de la tarda. 

 



Vida de la parròquia 

Pregària de Quaresma: Cada dissabte a 2/4 de 8 del vespre. Ahir la van preparar els 
Catequistes. Dissabte vinent la prepara el grup de Guitarres. Tot seguit hi haurà la missa 
anticipada a les 8. 
    
Bateig: Aitana Abril García, filla de Javier i Mª Pilar. Van ser padrins José Abril i Isabel 
Alarcos. 

                                                 Benvinguda a la Comunitat parroquial ! 
   
Enterraments: El dia 4 Carme Salvador Castro  de 85 anys d’edat. El dia 10 Consol Solés 
Roig de 82 anys. El dia 11 Montserrat Roca Argemí de 83 anys.  

                                                                Que descansin en la Pau del Senyor!   
 
Catequesi:  
Catequesi 2n curs: Dilluns o dimarts a ¼ de 6 de la tarda, grups  de nens i nenes  
Catequesi de Postcomunió: Dimecres a ¼ de 6 de la tarda.  
 
 
3r Cicle de Cinema: Divendres,  24 de març de 2017, a les 9 del vespre,  
a l’aula  Mn. Josep Esteve de la Rectoria. 

 
Títol: “El Olivo”, 2016 (Producció hispano-germànica) 
Director: Icíar Bollaín 
Actors:  Anna Castillo, Javier Gutiérrez, Pep Ambròs i altres 
Durada: 94 min. 
Sinopsis: Alma té 20 anys  i estima molt al seu avi, que porta molts 
anys sense parlar. De cop també es nega a menjar.  La noia decideix 
que s’ha recuperar l’olivera mil·lenària que la família es va vendre 
contra la seva voluntat, costi el que costi, sigui on sigui que es trobi de 
la Península Ibérica.  
 
 

L’ALMOINA PENITENCIAL és un signe quaresmal de voler ser solidaris i expressió del  
compromís d’ajudar a refer la vida als necessitats. Això forma part de la vivència del cristià. 

Durant la Quaresma se’ns proposa de destinar el fruit de les nostres privacions voluntàries 
com a almoina penitencial i dipositar-lo a la caixeta que porta aquesta etiqueta. Es troba 
situada entre la porta de pujar al cor i la Capella del Sant Crist. Moltes gràcies.  

 
 
Col·lecta de la setmana passada ..............................................................................287,27€                          
Full i Espurna:...............................................................................................................62,29€  
Almoina Penitencial: .................................................................................................. 75,00€  
       

                                                                                                             Moltes gràcies! 

Per a pensar 
 
“A la vida s’han d’evitar tres figures geomètriques: els cercles viciosos, els triangles 
amorosos i les ments quadrades”. 
Mario Benedetti, poeta i escriptor uruguaià (1920-2009) 
 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

