
Diumenge de Rams / A                                          
 
SETMANA SANTA I PASQUA 

Amb la celebració del Diumenge de Rams s’enceta la Setmana 
Santa que ens porta la Pasqua. Dies intensos per viure la nostre 
fe cristiana i acompanyar Jesús en els darrers actes de la seva 
vida, ben significatius per a nosaltres: El darrer Sopar, la Passió 
la Mort a la Creu i la resurrecció i la Vida celebrada solemnement 
en la Vetlla Pasqual. 
Com ens hi preparem i com ho celebrem a la nostra comunitat 
parroquial  de Centelles? La benedicció dels Rams, festiva i 
joiosa amb la processó  a l’interior del te
molts infants que amb els seus pares volem que participin 

d’aquesta festa fa més entranyable la celebració. El Dilluns amb la Celebració 
comunitària de la Penitència que hem d’aprofitar i fer
ens preparem per la Pasqua sentint
el perdó de Déu. El Dijous Sant amb la missa i la vetlla de pregària, en la qual volem 
que aquest any hi ressonin les paraule
Via Crucis del divendres, encarregat estació a estació, a diversos grups i col·lectius 
perquè sigui viu i participatiu. La celebració de la Passió a la tarda de divendres i la 
Vetlla Pasqual que aquest any té per a la nostra comunitat un relleu especial amb la 
celebració del Baptisme, Confirmació i Eucaristia d’un catecumen, en Sergi, que s’ha 
preparat al llarg de l’any per arribar a aquest moment. Enhorabona! I el Diumenge de 
Pasqua, el gran dia de l’any, que ens aplega  per celebrar el Senyor Re
això demana que ho visquem amb intensitat i hi participem tots. 
 

Intencions de misses 

Dissabte 12 : Esposos Giol Mas

Diumenge 13 : 10h Difunts

Dissabte 19 : Comunitat Parroquial 

Diumenge 20 : 10h Josep M. Relats i Ruaix

 

Tinguem en compte...

Horari de Misses: Aquesta setmana

vespre. Dijous Sant a les 8 vespre. Divendres Celebració de la Passió a les 6 de la 

tarda. Dissabte Vetlla Pasqual a les 10 

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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SETMANA SANTA I PASQUA  
Amb la celebració del Diumenge de Rams s’enceta la Setmana 
Santa que ens porta la Pasqua. Dies intensos per viure la nostre 
fe cristiana i acompanyar Jesús en els darrers actes de la seva 
vida, ben significatius per a nosaltres: El darrer Sopar, la Passió 
la Mort a la Creu i la resurrecció i la Vida celebrada solemnement 
en la Vetlla Pasqual.  
Com ens hi preparem i com ho celebrem a la nostra comunitat 
parroquial  de Centelles? La benedicció dels Rams, festiva i 
joiosa amb la processó  a l’interior del temple, acompanyats de 
molts infants que amb els seus pares volem que participin 

d’aquesta festa fa més entranyable la celebració. El Dilluns amb la Celebració 
comunitària de la Penitència que hem d’aprofitar i fer-nos-hi presents. Val la pena que 

em per la Pasqua sentint-nos pecadors i acollint comunitària i personalment 
el perdó de Déu. El Dijous Sant amb la missa i la vetlla de pregària, en la qual volem 
que aquest any hi ressonin les paraules del Papa Francesc en l’Evangeli Gaudi

del divendres, encarregat estació a estació, a diversos grups i col·lectius 
perquè sigui viu i participatiu. La celebració de la Passió a la tarda de divendres i la 
Vetlla Pasqual que aquest any té per a la nostra comunitat un relleu especial amb la 

ració del Baptisme, Confirmació i Eucaristia d’un catecumen, en Sergi, que s’ha 
preparat al llarg de l’any per arribar a aquest moment. Enhorabona! I el Diumenge de 
Pasqua, el gran dia de l’any, que ens aplega  per celebrar el Senyor Re

na que ho visquem amb intensitat i hi participem tots.  

Intencions de misses  

Esposos Giol Mas 

Difunts. 12h Àngel Fenoy Arenas 

: Comunitat Parroquial  

M. Relats i Ruaix. 12h Maria Calm 

Tinguem en compte...  

Aquesta setmana dilluns a les 8 matí, dimarts i dimecres

Sant a les 8 vespre. Divendres Celebració de la Passió a les 6 de la 

tarda. Dissabte Vetlla Pasqual a les 10 nit. Diumenge de Pasqua a les 10 i a les 12. 

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

5 a 8  de la tarda. 

 
13 d’abril  de 2014 

Amb la celebració del Diumenge de Rams s’enceta la Setmana 
Santa que ens porta la Pasqua. Dies intensos per viure la nostre 
fe cristiana i acompanyar Jesús en els darrers actes de la seva 
vida, ben significatius per a nosaltres: El darrer Sopar, la Passió i 
la Mort a la Creu i la resurrecció i la Vida celebrada solemnement 

Com ens hi preparem i com ho celebrem a la nostra comunitat 
parroquial  de Centelles? La benedicció dels Rams, festiva i 

mple, acompanyats de 
molts infants que amb els seus pares volem que participin 

d’aquesta festa fa més entranyable la celebració. El Dilluns amb la Celebració 
hi presents. Val la pena que 

nos pecadors i acollint comunitària i personalment 
el perdó de Déu. El Dijous Sant amb la missa i la vetlla de pregària, en la qual volem 

s del Papa Francesc en l’Evangeli Gaudim. El 
del divendres, encarregat estació a estació, a diversos grups i col·lectius 

perquè sigui viu i participatiu. La celebració de la Passió a la tarda de divendres i la 
Vetlla Pasqual que aquest any té per a la nostra comunitat un relleu especial amb la 

ració del Baptisme, Confirmació i Eucaristia d’un catecumen, en Sergi, que s’ha 
preparat al llarg de l’any per arribar a aquest moment. Enhorabona! I el Diumenge de 
Pasqua, el gran dia de l’any, que ens aplega  per celebrar el Senyor Ressuscitat. Tot 

dimecres, a les 8  

Sant a les 8 vespre. Divendres Celebració de la Passió a les 6 de la 

a les 10 i a les 12.  



Vida de la parròquia  

 
Setmana Santa i Pasqua 
 
Avui Diumenge de Rams : Missa a les 10 i a les 12. Benedicció dels rams i palmes 
al davant de l’església i  missa.   
 
Dilluns Sant a les 8 del vespre Celebració comunitària del Perdó .  
 
Dijous Sant a les 8 del vespre Missa de la Cena del Senyor i vetlla de pregària.  
L’Església estarà oberta fins les 10 de la nit. 
 
Divendres Sant a les 10 del matí Via Crucis  per l’interior de l’església. L’església 
estarà oberta fins la 1 del migdia .  A les 6 de la tarda Litúrgia de la Passió.  
 
Dissabte a les 10 de la nit, Vetlla Pasqual . L’hem de  valorar molt i, si podem, 
participar-hi. Amb la Benedicció del Foc i l’encesa del Ciri Pasqual, el Pregó Pasqual i 
les lectures, la renovació de les promeses del Baptisme i benedicció de les fonts 
baptismals i l’Eucaristia. Celebrant-ho junts a la sortida amb coca feta al gust de 
cadascú i beguda per a tothom.  
 
Diumenge de Pasqua: misses a les 10 i a les 12.  
 
Catecumenat : Dissabte vinent a la Vetla Pasqual en Sergi Forner i Resina rebrà  el  
Baptisme, la Confirmació i l’Eucaristia, els sagraments de la iniciació cristiana, un cop 
acabat el seu camí catecumenal. Serà a les 10 del vespre. Acompanyeu-lo! Hi sou 
convidats. 
 
Enterrament : El dia 7 Carmen Robles Leones, de 85 anys d’edat.                                                                   
                                                                              Que descansi en la Pau del Senyor! 
 
Assemblea Parroquial : Diumenge 27 d’abril a les 5 de la tarda a l’església. No hi 
faltis!   
 
PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ DE CENTELLES  
 
Dia de Pasqua: Diumenge vinent missa a Sant Martí a les 11 . A la sortida Rifa de 
mones, rifa de mones, pernils i fuets.    
Dilluns de Pasqua : Dia 21 d’abril, a les 11 missa a Sant Miquel Sesperxes. A la 
sortida, rifa de mones, pernils i fuets.    
 
Casament : El dia 5 d’abril Jordi Cestero Carreira i Eva Casanovas Sanz.  
                                                                                                             Moltes felicitats! 
Per a pensar  
 

 
El Senyor quan entra, entra la Llum, entra la Vida, entra l'Amor. La casa es transforma. 
Ell ho és tot per a nosaltres. Saluda, ens abraça, ens mira i en la mirada hi ha el perdó.   
(Tret d’un escrit de Prega-Rock).                             Grup Baobab                                              

 
 

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

(www.parroquiadecentelles.com)  


