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Sóc jo qui dono la vida lliurement 

 

 



Intencions de misses 

Dissabte 21: Comunitat parroquial  

Diumenge 22:  Maria Calm Presseguer 

Dimarts 24:  Josep Gispert Aceña  

Dijous 26: Família Toran Aguilar 

Dissabte 28: A la Residència Esposos Josep Presseguer i Maria Muntada. A l’església 

parroquial Dominga Coll Cruells. 

Diumenge 29: Josep M. Relats i Ruaix   

 

Tinguem en compte...  

Horari de misses: Dilluns, dimarts, dimecres i  divendres a les 8 del vespre. Dijous a les 8 del 

matí. Dissabte missa anticipada a les 8 del vespre. Diumenge missa a les 11 del matí.  

Despatx parroquial: Dimarts de les 6 a 2/4 de 8 del vespre.  

Càritas parroquial: Centre de Distribució d’Aliments dijous de 5 a 7 de la tarda. 

 
 

Vida de la parròquia 

Catequesi  Familiar: Dilluns o dimarts a ¼ de 6 de la tarda segons el grup.  
Catequesi 2n curs: Dilluns i dimarts a ¼ de 6 de la tarda.  
Reunió de pares de 2n curs: Dimarts 24 d’abril a les 9 del vespre. 

 
Consell Pastoral: Dijous a  2/4 de 9 del vespre.                                                                                                                                                 
 
Càritas Parroquial: Reunió de l’equip dimecres 25 a les 6 de la tarda. 

 
Enterraments:  El dia 14 Elías Martínez Ramal de 89 anys d’edat. El dia 15 Frederic Puig 

Treserras de 65 anys. Francisca Bigas Musach  de 93 anys.  
     Que descansin en la pau del Senyor!  
 
Residència Sant Gabriel: Dissabte dia 28,  missa a les 5 de la tarda.   

 
Per a pensar 
Tanmateix sabem que mentre s’acaba la Missa, s’obre el compromís del testimoni cristià. Els 
cristians no van a Missa per fer un compliment setmanal i després se n’obliden, no. Els 
cristians van a Missa per participar en la Passió i Resurrecció del Senyor i després viure més 
com a cristians: s’obre el compromís del  testimoniatge cristià. Sortim de l’església per «anar 
en pau» a portar la benedicció de Déu en les activitats de cada dia, a casa nostra, als 
ambients de treball, enmig de les ocupacions de la ciutat terrena, “glorificant el Senyor amb la 
nostra vida”. (...) Cada vegada que surto de la Missa, he de sortir millor que com hi he entrat, 
amb més vida, amb més força, amb més desig de donar testimoni cristià. Mitjançant 
l’Eucaristia el Senyor Jesús entra en nosaltres, en el nostre cor i en la nostra carn, perquè 
puguem «expressar en la vida el sagrament rebut en la fe» (Missal Romà, Col·lecta del dilluns 
de l’Octava de Pasqua). 
 
Papa Francesc  
 
Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat. I també amb el domini .com 

http://www.parroquiadecentelles.cat/

