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Quaresma 2018
CAMINEM CAP A LA LLUM estant atents a com vivim (Decàleg) i purificant la nostra fe i
el culte

El Decàleg , els deu manaments que llegim a la primera
lectura comencen per recordar que Déu ha alliberat el seu
poble de l’esclavatge d’Egipte. Déu li fa una proposta de
vida que li permeti gaudir d’aquesta llibertat i no caure en
altres esclavatges. Comença per no divinitzar res que no
sigui Déu: cap realitat humana, cap bé material, ni el diner,
ni el benestar ni el poder i dedicar un temps a Déu. I segueix
proposant de viure amb els altres relacions de respecte i
d’amor que ajudin a conservar la llibertat i la dignitat d’un
mateix i dels altres. És una proposta que ens pot portar a
revisar cada un de nosaltres com vivim.
I l’Evangeli: que ens convida a veure com és la nostra
relació amb Déu, tant individual com comunitària, quina és la
nostra disposició en la celebració de la fe i a l’hora de pregar
i quina repercussió té en la meva vida.

Intencions de misses
Dissabte 3: Tomàs Puigbó i Rosa Rusiñol. Antonio Puig Costa i Assumpció Pujol Tuneu.
Diumenge 4: Antònia Calm
Dimarts 6: Família Toran Aguilar
Divendres 9: Sebastián Calahorro Portillo
Dissabte 10: Família Vallduriola Mataró
Diumenge 11: Sor María Fortaleza, missionera dels Sagrats Cors. Família Calm Preseguer

Tinguem en compte...
Horari de misses: Dilluns, dimarts, dimecres i divendres a 2/4 de 8 del vespre. Dijous a les 8
del matí. 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
Preparació de l’eucaristia dominical: Avui preparen les lectures, les pregàries i les ofrenes
els grups de Càritas i Mans Unides. La propera setmana Pastoral de la Salut, Economia i
Centre Parroquial.
Catequesi Familiar: Dilluns preparació de la catequesi del mes de març amb els pares i
mares a les 9 del vespre.
Catequesi 2n curs: Dimarts preparació de la catequesi amb els pares i mares de 2n curs.a
les 9 del vespre.
Formació d’Adults: Dimecres a 2/4 de 9 del vespre amb el Dr. Joan Torra.
12 hores de pregària: Tindran lloc a la Capella del Socós el dissabte vinent dia 10 de març,
en el marc de les 24 hores de pregària al Senyor que ens recomana el Papa. Començarem a
les 9 del matí amb una pregària comunitària inicial i acabarem a les 8 del vespre per
participar tot seguit a la missa de les 8 del vespre a l’església parroquial. Podeu a puntar-vos,
si voleu, a la reixeta que trobareu al cancell de l’església.
Enterraments: El dia 28 de febrer Estefanía Parra Molina de 89 anys. El dia 1 de març
Francisca Caro Fuentes de 80 anys .
Que descansin en la Pau del Senyor!
L’ALMOINA PENITENCIAL és un signe quaresmal solidaritat 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.
Full i Espurna:......................................................................................................... 61,94€
Col·lectes: ................................................................................................................272,52€

Per a pensar
A propòsit de la participació a l’Eucaristia dels grups de Càritas i Mans Unides
Vols honorar el cos de Crist?
No el menyspreïs quan no té vestits per cobrir-se, no fos que mentre aquí l’honores amb
teixits de seda, a fora tant se te’n doni que pateixi fred i nuesa (...) L’Eucaristia no reclama un
vestit sinó un cor molt pur (...) Déu no necessita vasos d’or, sinó esperits d’or.
D’una homilia de Sant Joan Crisòstom (s. IV)

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

