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És PASQUA: Hi ha un abans i un 
després. Celebrem-ho i visquem-ho! 

Aquí i ara ens toca celebrar la Pasqua del 
Senyor! Hic et nunc celebrem un any més 
que Jesús és viu i ens dóna la VIDA a 
nosaltres.  
I ho diem com si res. Però hi ha d’haver un 
abans i un després en la nostra celebració 
de la Pasqua. Com diu en Diego Toledo, que 
acaba el seu catecumenat a la nostra 
parròquia i a la Vetlla Pasqual rebrà el 
Baptisme, la Confirmació i l’Eucaristia: “La 

Vetlla Pasqual serà una experiència de transició, la confirmació d’un abans i un després”.  
Pasqua ens ajuda a veure les coses des de la mirada de Déu. I com és aquesta mirada?     
És la mirada des de la misericòrdia, l’amor, la comunió, la fraternitat... En Diego ho diu amb 
aquestes paraules: “Ara tot té sentit veient les coses a través dels ulls de Déu” . Gràcies pel 
teu compromís i pel teu testimoni que podem llegir a la Catalunya Cristiana d’aquesta 
setmana, juntament amb les  altres aportacions d’alguns dels 300 adults que aquesta Vetlla 
Pasqual a Catalunya i les Balears  rebran els sagraments de la iniciació cristiana. Que et 
sapiguem acompanyar en el camí que encetes amb nosaltres.                                  
Enhorabona i bona PASQUA  a tots! 

 

Intencions de misses 

Dissabte 15: Comunitat Parroquial   

Diumenge 16: 10h.Josep Maria Relats Ruaix .12h Àngel Fenoy Arenas.   

Dimarts 18: Esposos Joan Vall-llovera i Maria Lurdes Roca    

Dissabte 22: Esposos Giol Mas   

Diumenge 23: 10h.Jordi Pujol Albanell. 12h Maria Calm Preseguer   

 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses: Aquesta setmana dilluns a les 9 del matí, dimarts i dissabte a les 8 del 
vespre. Diumenge missa a les 10 i a les 12. Dimecres i divendres Celebració de la Paraula i 
Comunió a les 8 del vespre. 
 
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 

 
Missa de Pasqua a la Residència de Sant Gabriel: L’hem celebrada  aquest dissabte a les 
5 de la tarda.   
 
Catecumenat: Després de dos anys d’acompanyament en Diego Toledo Fernández ha rebut 
els sagraments del Baptisme, la Confirmació i l’Eucaristia durant la Vetlla Pasqual. 
Enhorabona i benvingut a la comunitat parroquial de Centelles.  
 
Missa del dilluns de Pasqua: La celebrarem a les 9 del matí. 
 
Catequesi: Dimarts a ¼ de 6 de la tarda amb els de 2n curs. Divendres a  2/4 de 5 Catequesi 
de Confirmació.   
 
Proclama matrimonial: Preparen el seu casament en Jordi Sala Matavera, fill de Josep i Mª 
Assumpció, nascut a Vic i veí de Centelles i l’Emma Louise O’Meally, filla de Richard i 
Catherine, nascuda a Stourbridge (Anglaterra) i veïna de Barcelona.  
 
50è Pelegrinatge a Lurdes: Del 17 al 21 de juny de 2017. Inscripcions  del 18 d’abril al 31 de 
maig. 
 
Enterraments: El dia 10 Antònia Calm Preseguer de 88 anys d’edat. El dia 13Jaume Romeu 
Coll de 70 anys.                                                           
                                                                               Que descansin en la Pau del Senyor! 
 
Sala Museu: Horaris de visita Diumenge de Pasqua, de 17 a 19 hores. Dilluns de Pasqua de 
17 a 19 hores.  I a hores convingudes trucant al 938 811 032. 
 
 
Col·lecta de la setmana passada .................................................................................603,88€                         
Full i Espurna:..................................................................................................................63,47€   
Almoina Penitencial: ..................................................................................................... 80,00€  

Moltes gracies! 
 
PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ DE CENTELLES  
 
Diumenge de Pasqua: Missa a les 11 a la Parròquia. Tot seguit Rifa de Pasqua.  
Dilluns de Pasqua: Missa a Sant Miquel Sesperxes a les 11 del matí. Tot seguit Rifa de 
Pasqua.  
 
Proclama matrimonial: Preparen el seu casament l’Adrià Gesa Perejoan, fill de Francesc i 
Montserrat, nascut a Les Franqueses del Vallès i veí de Sant Martí de Centelles i la Maria 
Teresa Versyp Ducaju, filla de Marie Victor Clemence i André Ferdinand, nascuda a Amberes 
(Bèlgica) i veïna de Sant Martí de Centelles.  
 
 

Per  a pensar 
 
Que el Misteri Pasqual actuï profundament en nosaltres per tal que l’odi deixi espai a l’amor, 
la mentida a la veritat, la venjança al perdó, la tristesa a l’alegria.  
 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

