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BENEDICCIÓ DELS RAMS 

Avui a les 12 hi haurà la benedicció de les palmes i els rams 
davant l’església. 
Per tal de fer més digna la benedicció i aconseguir una 
celebració millor tingueu en compte aquestes recomanacions:  
- situeu-vos a la plaça Mn. Xandri  i deixeu els graons pels 
més petits.  
- deixeu lliure la part central del  replà de l’església, tot l’espai 
del davant de la portalada. A banda i banda d’aquesta  els 
més grans o els qui tingueu dificultat per pujar els graons 
- a l’hora d’entrar a l’església fem-ho processionalment seguint 
el celebrant i els nens que l’acompanyen amb els rams.  
Bona festa del Ram i Setmana Santa. 

 

Intencions de misses 

Dissabte 8: Assumpció Salomó    

Diumenge 9: 10h.Joan Puigdollers i família. Pepito Casals i Pilar Soldevila. 12h Consol Solés Roig   

Dilluns 10: Carme Salvador Castro 

Dissabte 15: Comunitat Parroquial   

Diumenge 16: 10h.Josep Maria Relats Ruaix .12h Àngel Fenoy Arenas.   

 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses: Aquesta setmana dilluns, dimecres i dijous a les 8 del vespre. Dimarts a 
les 8 del matí. Dissabte Vetlla Pasqual a les 10 de la nit.  Diumenge missa 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 va preparar el grup de t 
Mans Unides. Tot seguit missa anticipada a les 8. Moltes gràcies a tots. 
 
Enterrament: El dia 8 Josep M. Ferrer Ruvireta de 89 anys.                                                                                                   

Que descansi en la Pau del Senyor !                  
 
 



SETMANA SANTA I PASQUA  2017 

HORARI DE LES CELEBRACIONS 
 

DIUMENGE DEL RAM, Avui dia 9 d’abril 
A les 10 Missa 

A les 12 davant l'església parroquial Benedicció dels rams i seguidament Missa de la 
Passió del Senyor, amb la participació especial dels nens i nenes. 

 
DIMARTS SANT,  dia 11 d’abril 

A ¼ DE 9 del vespre Celebració Comunitària de la Penitència 
 

DIJOUS SANT, dia 13 d’abril 
A les 8 del vespre Missa de la Cena del Senyor 

Seguidament Vetlla de pregària eucarística 
 

DIVENDRES SANT, dia 14 d’abril 
A les 10 del matí Via Crucis per l'interior del temple, preparat per grups i famílies de la 

parròquia. 
A les 6 de la tarda Celebració de la Passió del Senyor 

 
DISSABTE dia 15 d’abril 

A les 10 de la nit VETLLA PASQUAL: 
Benedicció del Foc Nou i Pregó Pasqual 

Litúrgia de la Paraula, del Baptisme  i de l'Eucaristia 
 

DIUMENGE DE PASQUA, dia 16 d’abril 
Missa  a les 10 i a les 12 

  
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.  
 
Sala Museu: Horaris de visita per aquests dies: Divendres Sant, matí d’ 11 a 13 i de 16 a 
17.30 hores. Diumenge de Pasqua, de 17 a 19 hores. Dilluns de Pasqua de 17 a 19 hores.  I a 
hores convingudes trucant al 938 811 032. 
 
PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ DE CENTELLES  
Diumenge de Pasqua: Missa a les 11 a la Parròquia. Tot seguit Rifa de Pasqua.  
Dilluns de Pasqua: Missa a Sant Miquel Sesperxes a les 11 del matí. Tot seguit Rifa de 
Pasqua.  
 
Santuari de Puiggraciós: Concert de pianoforte per Josep Maria. Roger amb obres de 
Scarlatti, Haydn, Mozart i Corals de Bach. Avui diumenge a les 5 de la tarda.  
 
Col·lecta de la setmana passada .................................................................................361,12€                         
Full i Espurna:..................................................................................................................56,49€   
Almoina Penitencial: ..................................................................................................... 65,00€  

Moltes gracies! 

Per a pensar 
La gota d’aigua forada la pedra no per la seva força sinó per la constància. 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

