
Diumenge 1 de Quaresma /  
 
QUARESMA 2015:  DE LA INDIFERÈNCIA 

Aquest és el nostre lema  per a la Quaresma d’enguany. Ja ho veieu, l’hem tret del 
missatge del Papa Francesc per a la Quaresma 
contra la globalització de la indiferència i desitja que les parròquies i comunitats arribin 
a ser illes de misericòrdia  en
Per tant solidaritzant-nos en aquesta causa  anirem tenint present
setmana, diverses situacions i persones  amb qui ens podem sentir indiferents i com 
apropar-nos-hi amb un cor misericordiós. 
En aquest mateix missatge el 
l’Església a pregar en comunió en
Entomem aquest repte? El Consell Pastoral va veure bé tirar endavant aquesta 
iniciativa i us proposem d’apuntar
fer-ho és la Capella del Socós i e
hora volem omplir les vint
divendres dia 6 de març, els que hi vulgueu participar podeu comunicar a la Parròquia 
l’estona que heu triat  i així veure
(de 12 a 1 del divendres) i la última (d’11 a 12 del dissabte) seran per a la pregària 
comunitària amb textos i cants preparats. 
 

Intencions de misses 

Dissabte 21 : Comunitat Parroquial

Diumenge 22 : Maria Calm (21è Aniv.). Jordi Castellar Cors (1r Aniv.) 

Dissabte 28 : Comunitat Parroquial 

Diumenge 1 : Sor Maria Rafaela, fundadora de les MM SSCC. Rafael Jarque Anton (3r 

Aniv.), Rafael Jarque Sánchez

 

Tinguem en compte...

Horari de Misses : Dilluns, dimarts, dimecres

Dijous a les 8 del matí. Diumenge

Despatx parroquial : Dimarts de 4 a 2/4 de 6 

Càritas parroquial : Dijous de 5 a 8 tarda.
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QUARESMA 2015:  DE LA INDIFERÈNCIA A LA MISERICÒRDIA   

 
Aquest és el nostre lema  per a la Quaresma d’enguany. Ja ho veieu, l’hem tret del 
missatge del Papa Francesc per a la Quaresma 2015. Ens diu que hem de lluitar 
contra la globalització de la indiferència i desitja que les parròquies i comunitats arribin 
a ser illes de misericòrdia  enmig del mar de la indiferència.  

nos en aquesta causa  anirem tenint present
setmana, diverses situacions i persones  amb qui ens podem sentir indiferents i com 

hi amb un cor misericordiós.  
En aquest mateix missatge el Papa ens recorda la força de la pregària i convida tota 
l’Església a pregar en comunió en les 24 hores per al Senyor: els dies 13 i 14 de març. 
Entomem aquest repte? El Consell Pastoral va veure bé tirar endavant aquesta 
iniciativa i us proposem d’apuntar-vos-hi. Creiem que el lloc més adient i acollidor ´per 

ho és la Capella del Socós i en aquesta ocasió restarà oberta tota la nit: hora a 
hora volem omplir les vint-i-quatre hores de pregària. Fins una setmana abans, el 
divendres dia 6 de març, els que hi vulgueu participar podeu comunicar a la Parròquia 
l’estona que heu triat  i així veurem si tenim cobertes les 24 hores. La primera hora       
(de 12 a 1 del divendres) i la última (d’11 a 12 del dissabte) seran per a la pregària 
comunitària amb textos i cants preparats. Us animem a fer vostra aquesta proposta. 

Intencions de misses  

Comunitat Parroquial 

Maria Calm (21è Aniv.). Jordi Castellar Cors (1r Aniv.)   

Comunitat Parroquial  

Sor Maria Rafaela, fundadora de les MM SSCC. Rafael Jarque Anton (3r 

Aniv.), Rafael Jarque Sánchez (3r Aniv.), Rodolf Jarque Sánchez (23è Aniv.) 

Tinguem en compte...  

illuns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte a les 8 del vespre. 

Diumenge a les 10 i a les 12,30.  

: Dimarts de 4 a 2/4 de 6 tarda 

: Dijous de 5 a 8 tarda. 

 
de febrer de 2015 

Aquest és el nostre lema  per a la Quaresma d’enguany. Ja ho veieu, l’hem tret del 
2015. Ens diu que hem de lluitar 

contra la globalització de la indiferència i desitja que les parròquies i comunitats arribin 

nos en aquesta causa  anirem tenint present, setmana a 
setmana, diverses situacions i persones  amb qui ens podem sentir indiferents i com 

ens recorda la força de la pregària i convida tota 
les 24 hores per al Senyor: els dies 13 i 14 de març. 

Entomem aquest repte? El Consell Pastoral va veure bé tirar endavant aquesta 
hi. Creiem que el lloc més adient i acollidor ´per 

n aquesta ocasió restarà oberta tota la nit: hora a 
Fins una setmana abans, el 

divendres dia 6 de març, els que hi vulgueu participar podeu comunicar a la Parròquia 
m si tenim cobertes les 24 hores. La primera hora       

(de 12 a 1 del divendres) i la última (d’11 a 12 del dissabte) seran per a la pregària 
Us animem a fer vostra aquesta proposta.  

 

Sor Maria Rafaela, fundadora de les MM SSCC. Rafael Jarque Anton (3r 

Aniv.), Rodolf Jarque Sánchez (23è Aniv.)  

a les 8 del vespre. 



Vida de la parròquia  

Missa Familiar : Avui a les 12: Inici de la Quaresma .  
 
Vespres de Quaresma : En començar la missa del vespre. Els dissabtes a ¾ de 8. 
  
Càritas Parroquial : Àmbit Solidari : Necessitem un bressol, un llit de baranes i roba 
de nadó. Agraïm la vostra ajuda.  
 
Confirmació : Catequesi dimecres a ¼ de 7 de la tarda.  
 
 
Enterrament:  El dia 18 Engràcia Suñol Homs de 93 anys d’edat.                                                                             

Que descansi en la Pau del Senyor! 
 
 
Sor Maria Rafaela fundadora de les Germanes Mission eres dels Sagrats Cors : La 
recordarem diumenge vinent a la missa de 12.  
 
Pelegrinatge a Terra Santa : Ja fa  quatre anys que a l’estiu la Parròquia de Santa 
Coloma de Centelles organitza una sortida de germanor: Puiggraciós, la Selva del 
Camp, Escaladei i Tiana. En aquest cinquè any organitzem quelcom extraordinari: un 
Pelegrinatge a Terra Santa els dies 2 al 9 de setembre. Us ho anunciem amb temps 
per si ho voleu tenir en compte  a l’hora de planificar les vostres vacances. El preu en 
aquest moment és de 1755€ i les places són limitades.   Podeu demanar més 
informació a la Parròquia i fer la vostra inscripció. Serà una experiència única! 
    
Full Diocesà i Espurna : Reduirem la comanda perquè no en sobrin. Si us interessa 
tenir-lo, no espereu a agafar-lo a última hora. Agraïm la vostra aportació econòmica 
corresponent. Gràcies. També podeu encarregar-lo a la parròquia per tenir-lo cada 
setmana, si voleu.  
 
Col·lecta dissabte i diumenge ...........................................................................500,59€ 
Full i Espurna .......................................................................................................48,63€  
Donatiu :............................................................................................................    60,00€ 
                Moltes gràcies! 
 
 
Per a pensar  
 
La misericòrdia  és una actitud bondadosa de compassió vers l’altre, generalment de 
l’ofès vers l'ofensor o des del més afortunat vers el més necessitat.  

Del Missatge del papa Francesc. Quaresma 2015   
Per a superar la indiferència i les nostres pretensions d'omnipotència, vull demanar a 
tots que aquest temps de Quaresma es visqui com un camí de formació del cor, com 
va dir Benet XVI ( carta encíclica Deus caritas est, 31). Tenir un cor misericordiós no 
significa tenir un cor dèbil. Qui vulgui ser misericordiós necessita un cor fort, ferm, 
tancat al temptador, però obert a Déu; un cor que es deixi impregnar per l'Esperit i 
guiar pels camins de l'amor que ens porten als germans i germanes; en definitiva, un 
cor pobre, que coneix les pobreses pròpies i ho dóna tot per l'altre. 

 
Podeu trobar-nos a www.parroquiadecentelles.cat   

També amb el domini .com (www.parroquiadecentelles. com) 


