
Diumenge 5 de durant l’any 
 
Si coneguessis el do de Déu 

Aquest 

ens diu el Papa Francesc en el núm
Quaresma d’aquest Any Jubilar sigui viscuda amb major intensitat, com a moment fort  per a 
celebrar i experimentar la misericòrdia de Déu. 
de la Penitència, que celebrarem al començament de la Setmana Santa, podeu rebre  
aquest sagrament personalment acostant
del diumenge. Iniciarem la Quaresma a
reconeixent la necessitat de convertir
Serà una bona manera de començar la Quaresma de l’
  
 
Tinguem en compte..

Horari de Misses : Dilluns, dimarts, di

a les 8 del matí. Diumenge a les 10 i a les 12.

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

Càritas parroquial: Dijous de 5 a 8 tarda

 

Intencions de misses

Dissabte 6 : En acció de gràcies

Diumenge 7 : 10h A la Mare de Déu del Socós.  12h Àngel Casanovas Garriga (1r Aniv. ) i 

Maria Puig Pujalt. 
Dilluns 8 : Joan Rigola i Maria Aregall

Dimarts 9 : A la Mare de Déu de l’Ajuda

Dimecres 10 : Esposos Sala Morell

Dijous 11 : Família Vallduriola Mata. Esposos Joan Vall·llovera i M. Lurdes Roca

Dissabte 13 : Comunitat parroquial

Diumenge 14 : 10h Joan Puigdollers i família. 

Magdalena Torres i Xavier Monfort.
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Aquest serà el nostre lema de Quaresma aquest any. 
suggerit la Pregària que el  papa Francesc proposa 
Misericòrdia: “Feu que cada un de nosaltres escolti com a pròpia 
la paraula que vau adreçar a la samaritana: “Si coneguessis el do 
de Déu”. Fa referència a l’evangeli de la Samaritana Jn 4,10
aquesta volem que sigui la nostra tasca: reconèixer el do
dons de Déu en la nostra vida i viure’ls. Que fem nostre 

ens diu el Papa Francesc en el núm. 17 de la Butlla “El rostre de la misericòrdia”: Que la 
Quaresma d’aquest Any Jubilar sigui viscuda amb major intensitat, com a moment fort  per a 

tar la misericòrdia de Déu. Per això, a més de la Celebració Comunitària 
de la Penitència, que celebrarem al començament de la Setmana Santa, podeu rebre  
aquest sagrament personalment acostant-vos a la Capella dels Dolors abans de les misses 

Iniciarem la Quaresma amb la celebració del dimecres de Cendra, 
reconeixent la necessitat de convertir-nos i creure més en l’Evangeli. Us hi convidem a tots. 

una bona manera de començar la Quaresma de l’Any de la Misericòr

inguem en compte.. . 

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

a les 8 del matí. Diumenge a les 10 i a les 12. 

Dimarts de les 4 a 2/4 de 6.  

Dijous de 5 a 8 tarda. 

misses  

: En acció de gràcies 

: 10h A la Mare de Déu del Socós.  12h Àngel Casanovas Garriga (1r Aniv. ) i 

Joan Rigola i Maria Aregall 

A la Mare de Déu de l’Ajuda 

Esposos Sala Morell 

Família Vallduriola Mata. Esposos Joan Vall·llovera i M. Lurdes Roca

Comunitat parroquial 

Joan Puigdollers i família. 12h Valentí Hom Baucells. Francesc Ferrer, 

Magdalena Torres i Xavier Monfort. 
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Vida de la parròquia  

 
Dimecres de Cendra : Dimecres vinent a les 8 del vespre missa i imposició de la cendra.  
 
Catequesi de Confirmació : Dijous a les 7 de la tarda. 
 
Vespres de Quaresma : Cada diumenge a la tarda, preparades per un grup de la Parròquia i 
celebrades en una capella o un espai diferent.    
 
 
 
 
Mans Unides Campanya contra la Fam : Hi dedicarem la 
col·lecta de les misses del proper dissabte i diumenge. 
Penseu-hi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Xerrada – Col·loqui : “La presència missionera entre els pobles d’Indonèsia” La farà  el 
missioner Dionisius Paskalis, diumenge vinent a les 6 de la tarda a la Sala de baix de La 
Violeta.  
 
 
 
Resum Col·lectes pro Sala Museu :  
1 de gener:   292,06€.  
3 i 4 de gener:  308,37€.  
5 i 6 de gener:  359,59€ 
9 i 10 de gener:  412,08€ 
16 i 17 de gener:  327,11€  
23 i 24 de gener:  317,59€ 
30 i 31 de gener:  316,78€ 
 

Total recollit: 2.333,58€ 
Cost total: 24.908,40€.  Queden 22.574,82€. Moltes gràcies! 

 
 
Per a pensar 
 
 
LES OBRES DE MISERICÒRDIA, AVUI. 
 
10. Corregir el qui s’equivoca.També la correcció fraterna és una obra de misericòrdia, 
sempre i quan es faci des de la humilitat i des de l’amor. Mai avergonyint el germà! 
 

 
 
 

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


