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Quaresma 2018 
CAMINEM CAP A LA LLUM  

 
Aquest és el lema que hem escollit aquest 
any per celebrar la Quaresma i per viure-la 
ja que és un camí cap a la Pasqua que és 
sinònim de Llum i Vida. La comencem 
dimecres participant  a l’eucaristia i la 
imposició de la cendra a 2/4 de 8 del vespre. 
Com a signe de participació de tots  aquest 
any ens centrarem en la Missa dominical, 
l’acte comunitari més important de la 
setmana. Cada diumenge els diferents grups 
de la Parròquia tindran cura de l’Eucaristia i 

hi participaran d’una manera més plena preparant les pregàries, ofrenes, lectures: 
El 1r diumenge dia 18 de febrer: Els lectors i Animadors del Cant  
El 2n diumenge dia 25 de febrer: Catequesi, Guitarres, Confirmació  ja que hi ha la Missa 
Familiar 
El 3r diumenge dia 4 de març: Mans Unides i Càritas 
El 4t diumenge dia 11 de març: Pastoral de la Salut, Economia i Centre Parroquial 
El 5è diumenge dia 18 de març: Neteja i Ornamentació, Capella dels Dolors, Capella de Sant 
Antoni, Capella del Socós i Servei al culte.  
 Ja us anunciem que aquest any també ens unirem a les 24 hores de pregària per al Senyor, 

dedicant-hi  12 hores del dissabte dia 10 de març a la Capella del Socós. De les 9 del matí a 
les 9 del vespre, acabant l’última hora  a l’església parroquial amb la missa de les 8 del vespre.. 
La setmana vinent, si voleu, trobareu al costat del Full la graella per apuntar-vos  a l’hora que 
preferiu. 
I l’altre acte  comunitari que farem serà la Celebració Penitencial el dilluns  26 de març a les 8 
del vespre. Guardeu-vos aquest dia a l’agenda. 
 

Intencions de misses 

Dissabte 10: Àngel Sala i Assumpció Morell 

Diumenge 11: Antonia Lavado Rodríguez. Isidoro Chávez (3r Aniv.)  

Dilluns 12: Família Puigdollers Presseguer   

Dimecres 14: Agustí Valldoriola. Xavier Canamasas Oliva i Maria Oliva Rius 

Dissabte 17: Comunitat Parroquial 

Diumenge 18: Maria Calm Preseguer  (24è Aniv.) 



Tinguem en compte...  

Horari de misses: Dilluns, dimarts, dimecres a 2/4 de 8 del vespre. Dijous a les 8 del matí. 

Divendres Celebració de la Paraula a 2/4 de 8 del vespre. Dissabte missa anticipada a les 8 

del vespre . Diumenge a les 11 del matí.  

Despatx parroquial: Dimarts de 2/4 de 5 a les 6 de la tarda  

Càritas parroquial: Centre de Distribució d’Aliments dijous de 5 a 7 de la tarda. 

 

Vida de la parròquia 

Mans Unides 

Avui col·lecta per Mans Unides a totes les misses. Moltes gràcies.   
 
Dimecres de Cendra 

És dimecres vinent dia 14, a 2/4 de 8 del vespre Missa i imposició de la Cendra. Bon 
començament de Quaresma! 
  
Consell Pastoral 

En  la reunió de dilluns passat  va preparar el lema  i el contingut de la Quaresma 2018 per a 
la nostra comunitat. Entre tots els lemes suggerits es va escollir: CAMINEM CAP A LA LLUM 
per tenir-lo present fins la Pasqua.  
Va proposar que  els diversos grups de la Parròquia participessin i preparessin les eucaristies 
de cada un dels diumenges de Quaresma. 
També va programar els altres actes de Quaresma que trobareu explicats a la pàgina anterior. 
Va concretar el dia de la reunió d’aquest trimestre de l’Equip Coordinador Animador: el dilluns 
19 de febrer a les 8 del vespre. 

 
Enterraments 

El dia 8 Maria Antonia Segura Cano de 93 anys d’edat. El dia 9 Josep Mas Nuri de 88 anys.  
També el dilluns dia 5 a Olost va tenir lloc l’enterrament de la Montserrat Mauri i Parareda  
que morí a l’edat de 83 anys. 
                                                                Que descansin en la pau del Senyor !  
 
Col·lectes  
Dissabte i diumenge passats..................................................................................217,52€                         
Full i Espurna:.........................................................................................................   61,35€ 

 
Full Diocesà 

Us recordem que aquest gener el Full Diocesà ha augmentat de preu. Per això el preu 
indicatiu amb l ’ Espurna és de 0,80 €. Us agrairem que ho tingueu-ho en compte.  
 

Per a pensar 
 
 
L’educació és l’arma més potent  que pots usar per canviar el món. Nelson Mandela . 
 

L’educació consisteix  a ensenyar als homes no el que han de pensar, sinó a pensar.     
Colvin Coolidge. 
  

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

