
Diumenge 5 de Quaresma / A                                          Nú
 

 
QUARESMA 2014: JO CAMINARÉ AMB 

 
 

Intencions de misses 

Dissabte 5 : Assumpció Salomó 

Diumenge 6 : 10h Difunts. 12h Comunitat Parroquial 

Divendres 11 : Família Vallduriola Mataró . A la Mare de Déu dels Dolors  

Dissabte 12 : Esposos Giol Mas

Diumenge 13 : 10h Difunts. 12h Comunitat Parroquial 

 

Tinguem en compte...

Horari de Misses:  Aquesta setmana d

Paraula i Comunió. Divendres missa a les 

les 12.  

Horari de despatx: Dimarts de les 4 a 2/4 de 6 de la tarda.

Càritas: Dijous de  5 a 8  de la tarda.
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JO CAMINARÉ AMB JESÚS 
Aquesta setmana un compromís ben 
quaresmal en el nostre caminar amb 
Jesús: EM PRIVARÉ D’UN CAPRICI 
PER CONVERTIR-LO EN ALMOINA. 
És allò del dejuni, la privació i 
l’almoina. Tots, cadascú en el seu 
nivell pot privar-se d’un caprici per fer 
un gest d’ajuda a l’altre. Segons l’edat, 
les responsabilitats personals es 
tractarà de capricis diferents, però 
l’important és pensar-
camí quaresmal per exercitar l’esforç, 
el sacrifici i sobretot la caritat envers 
els altres,  

        No ens n’oblidem aquesta setmana

Intencions de misses  

: Assumpció Salomó  

: 10h Difunts. 12h Comunitat Parroquial  

: Família Vallduriola Mataró . A la Mare de Déu dels Dolors  

: Esposos Giol Mas 

: 10h Difunts. 12h Comunitat Parroquial  

Tinguem en compte...  

Aquesta setmana dilluns, dimarts i dimecres Celebració de la 

Paraula i Comunió. Divendres missa a les 8 del vespre. Diumenge missa 

Dimarts de les 4 a 2/4 de 6 de la tarda. 

5 a 8  de la tarda. 

 
’abril de 2014 

Aquesta setmana un compromís ben 
quaresmal en el nostre caminar amb 
Jesús: EM PRIVARÉ D’UN CAPRICI 

LO EN ALMOINA. 
És allò del dejuni, la privació i 
l’almoina. Tots, cadascú en el seu 

se d’un caprici per fer 
l’altre. Segons l’edat, 

les responsabilitats personals es 
tractarà de capricis diferents, però 

-hi i aprofitar el 
camí quaresmal per exercitar l’esforç, 
el sacrifici i sobretot la caritat envers 

questa setmana  

: Família Vallduriola Mataró . A la Mare de Déu dels Dolors   

i dimecres Celebració de la 

missa a les 10 i a 



Vida de la parròquia  

ASSEMBLEA PARROQUIAL    

Construïm comunitat  
Un cop fet el treball per cada un dels grups parroquials, gairebé una vintena, recollides 
les enquestes al cancell de l’església i rebudes també les respostes d’altra gent que 
ens les ha fet arribar, ens trobem ja a la recta final de l’Assemblea Parroquial. Aquests 
darrers mesos els membres del Consell Pastoral s’han trobat sovint, cada quinze dies 
o cada setmana, per fer el buidat i recollir totes les aportacions en un document que 
ens serveixi per treballar el dia de l’Assemblea pròpiament dita, que serà el diumenge 
27 d’abril, festa de la Mare de Déu de Montserrat. Ho farem a l’església. Aquesta 
paraula grega, originàriament significa assemblea, per tant és un lloc ben apropiat ja 
que és on ens reunim els cristians. No cal dir que des d’ara us ho podeu anotar a 
l’agenda personal i reservar-vos aquella tarda per assistir-hi. Com més nombrosa sigui 
la trobada, més rica serà la mirada sobre la parròquia i més vives les propostes per 
fer-la més comunitària, participativa i al servei de tothom.  
 
Enterrament : El dia 31 Josep Serra i Arbós  de 80 anys d’edat.  
                                                                 Que descansi en la Pau del Senyor!  
 
Trobada Diocesana de Catequesi  

Aquest any la trobada arxiprestal es va fer 
conjuntament amb la trobada diocesana, el 
dia 29 de març al col·legi del Roser a Sant 
Julià. El lema que es va treballar va ser: 
“Els sants ahir i avui”  Es van fer uns puzles 
amb la vida i obres del sants de la nostra 
diòcesi.  Els infants varen entendre que els 
sants d’ahir eren: Sant Miquel  dels Sants, 
Santa Joaquima de Vedruna… I que els 
sants d’avui hem de ser nosaltres. A la 

missa el Bisbe Romà va explicar que per ser sants ens calen dues coses: resar i 
estimar, i que a les nostres catequesis no ho hem d’oblidar mai. Després de la missa 
cadascú es va buscar un lloc per dinar. I a la tarda es van organitzar danses i cants. I 
així es va fer l’hora de tornar a casa. Alguns infants estaven acompanyats pels seus 
pares, i els altres pels catequistes  que, cal esmentar la cura especial que en tenen i el 
tracte atent i amable. Aquest aspecte és molt important en la catequesi ja que és el 
que més recorden: sentir-se acollits, valorats i estimats pels catequistes. 
 
Quaresma 2014 
 
Pregària de Vespres : Els divendres abans de la missa del vespre 
 
Celebració del sagrament del perdó : El Dilluns Sant, 14 d’abril, a les 8 del vespre, 
farem la Celebració Comunitària de la Penitència. Mentrestant els qui vulgueu rebre 
personalment el Sagrament de Penitència podeu adreçar-vos a la Capella dels Dolors 
mitja hora abans de les misses dominicals. I els que preferiu un espai de conversa 
tranquil·la i de pregària personal,  demaneu-ho i sempre sereu atesos.    
 
Col·lectes dissabte i diumenge ......................................................................296,28€ 
                Moltes gràcies  
 

Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat . També amb el domini .com 
(www.parroquiadecentelles.com)  


