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Si sabessis què vol donar-te Déu  
 
Jesús té set, més que set física Jesús té set, té ganes d’arribar al 
cor d’aquella dóna i ella a la vegada té set també de l’aigua viva que 
li vol donar Jesús. 
 
Ara i aquí, nosaltres de què tenim set ?  I la nostra societat , de què 
té set?  Com mira de satisfer-la? La dóna de l’evangeli és un 
exemple de procés, d’obertura a la fe, a la vida, a l’aigua que  treu la 
set... d’acolliment a Jesús, el Messies, Déu mateix.  
 
En el nostre aquí i ara, ser cristià no està de moda, acollir el Déu de 
Jesús és vist com quelcom antiquat. Avui cotitzen la descreença, 

l’agnosticisme  i la laïcitat. Són petits ídols del nostre temps. 

 

Intencions de misses 

Dissabte 18: Josefa Puig Costa    

Diumenge 19: 10h. Miquel Criach.  12h Esposos Josep Camps i Josefa Castells. Josefina Vintró. 

Maria Calm Preseguer    

Dilluns 20: Josep Fontarnau i Josefa Vila 

Dimarts 21: Esposos Vilaró Puig 

Divendres 24: Júlia Albitres (1r Aniv.) 

Dissabte 25: Montserrat Escudé i Carles Garriga. A la Residència: Josep Presseguer i Maria 

Muntadas.     

Diumenge 26: 10h.Maria Soler i Joan Rigola. Josep M. Relats i Ruaix.12h Paco Pujol (19è Aniv.)   

 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte a les 8 del vespre. Dimecres  
Celebració de la Paraula i comunió. Diumenge a les 10 i a les 12.  
 
Despatx parroquial: Dimarts de 4 a 2/4 de 6 de la tarda 
 
Càritas parroquial: Centre de Distribució d’Aliments dijous de 5 a 8 de la tarda. 

 



Vida de la parròquia 

Pregària de Quaresma: Cada dissabte a 2/4 de 8 del vespre. Ahir la va preparar el grup de 
Guitarres. Dissabte vinent el de Comunicació i Patrimoni. Tot seguit missa anticipada a les 8. 
 
Missa Familiar: Serà diumenge vinent. La prepararem dimarts dia 21 a les 9 del vespre.     
   
Enterraments: El dia 17 Antònia Prat Autet de 86 anys d’edat, Gervasi Poy Pujolràs de 75 
anys. El dia 18 Jesús Castiñeira Pol de 74 anys.   

                                                                Que descansin en la Pau del Senyor!   
 
Proclama Matrimonial: Preparen el seu matrimoni en Luís Pedro Cortés Gómez, fill de Juan 
José i Dolores, natural d’Albuñol (Granada) i  veí de Centelles i l’Elisabet Ruiz Rodríguez, filla 
d’Antonio i Josefa, natural de Vic i veïna de Centelles,  
     
Catequesi: Catequesi 2n curs: Dilluns o dimarts a ¼ de 6 de la tarda, grups  de nens i nenes  
Catequesi de Postcomunió: Dimecres a ¼ de 6 de la tarda.  
Catequesi de Confirmació: Divendres a 2/4 de 5  de la tarda.  
Catequistes de l’Arxiprestat: Trobada quaresmal a Puiglagulla, dissabte dia 25 a la tarda. 
 

3r cicle de Cinema: Divendres, dia 24 a les 9 del vespre, a la Sala Mn. 
Josep Esteve de la parròquia. Títol: “El Olivo”, 2016. Directora: Icíar 
Bollaín. Actors:  Anna Castillo, Javier Gutiérrez, Pep Ambròs i altres.  
Durada: 94 min. Sinopsis: Alma decideix recuperar l’olivera mil·lenària 
que la família es va vendre contra la seva voluntat, costi el que costi, 
per fer-li passar la pena al seu avi. 
 
 
 
Flama Parroquial núm. 5: La publiquem avui, conté la revisió dels 
acords de l’Assemblea Parroquial del dia 27 d’abril del 2014.  
 

L’ALMOINA PENITENCIAL és un signe quaresmal de voler ser solidaris i expressió del  
compromís d’ajudar a refer la vida als necessitats. Això forma part de la vivència del cristià. 
Durant la Quaresma se’ns proposa de destinar el fruit de les nostres privacions voluntàries 
com a almoina penitencial i dipositar-lo a la caixeta que porta aquesta etiqueta. Es troba 
situada entre la porta de pujar al cor i la Capella del Sant Crist. Moltes gràcies.  
 
24 hores de pregària per al Senyor: A la nostra parròquia farem 8 hores de pregària a la 
Capella del Socós, diumenge dia 26 de març de les 4 de la tarda a les 12 de la nit. De 7 a 8 
Vespres del Diumenge i de 11 a 12 de la nit Pregària – cloenda. La resta d’hores pregària 
personal. Si voleu podeu apuntar-vos al full que hi ha al cancell de l’església.    
 
Residència de Sant Gabriel: Missa dissabte vinent  a les 5 de la tarda. 
 
Col·lecta de la setmana passada ..............................................................................377,71€                          
Full i Espurna:...............................................................................................................58,92€  
Almoina Penitencial: .................................................................................................. 45,00€  

Moltes gracies! 

Per a pensar 
  
Tenir opinió no és cap delicte, expressar-la un dret; escoltar-la un deure.   
                                                                                              Anònim 
 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

