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Quaresma 2018
CAMINEM CAP A LA LLUM actuant obertament i
sense amagar-nos del que fem
Qui obra malament té odi a la llum i es vol quedar en
la foscor, perquè la llum descobriria com són les
seves obres Jn 3,20.
L’evangelista fa servir les imatges de llum i de foscor
per referir-se a les obres bones o dolentes de les
persones. Tenim la llibertat per actuar segons la
llum, la veritat, l’amor o per fer-ho en la foscor, la
mentida, el mal.
Actuem obertament, siguem transparents, sincers...
Siguem llum per als altres. No deixem que el silenci,
la mentida, l’engany ens corsequi.

Intencions de misses
Dissabte 10: Família Vallduriola Mataró
Diumenge 11: Sor María Forteza, missionera dels Sagrats Cors. Família Calm Preseguer
Dilluns 12: Família Argelagués Noguera
Dimarts 13: Tomàs Lloret i Anna Roca
Dimecres 14: Ànimes
Dissabte 17: Josep Puigbò Rusiñol
Diumenge 11: Esp. Josep Camps i Josefa Castells.Josep Casals i Pilar Soldevila. Salvador
Molist Girbau. Maria 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
Venerable Sor Mª Rafaela, fundadora de la Congregació de les Missioneres dels
Sagrats Cors
El dia 8 de març de 1899, va morir sor Maria Rafaela Lladó i Sala. Avui la recordem
especialment i demanem la seva intercessió per l’Església, per la nostra Congregació i per la
missió que compartim amb els laics associats.
La seva vida reflectia una saviesa senzilla, però a la vegada profunda.
Era creativa, obrí camps nous: catequesi parroquial, va dirigir exercicis espirituals. Va
demostrar ser d’una maduresa singular, amb visió de futur, sense oblidar el present.
Va viure des d’una “llibertat autònoma” i hi convidava a viure els altres. Tenia molt clar que
“som únics per a Déu” i ningú més que un mateix pot gaudir de la pròpia llibertat. Coneixia els
processos en la vida de les persones i sabia que no es podien forçar.
Contemplava l’amor i el comunicava. Persona profundament creient se sentia acollida des
de l’amor, sabia acollir amablement, comprenia les situacions de cada persona i després
d’escoltar-la i mai jutjar-la l’estimava tal com era i li donava la millor abraçada: Conduir-la a
l’Amor.
Donem gràcies a Déu pera aquesta dona que va saber viure i donar respostes a les
necessitats del seu temps. Que ens ajudi a saber viure el nostre avui.
Missioneres dels Sagrats Cors
Preparació de la missa: Avui preparen les lectures i les pregàries els grups de Pastoral de la
Salut, Economia i Centre Parroquial.
Diumenge vinent: Neteja i ornamentació, Capella dels Dolors, Sant Antoni i Socós i Servei al
culte.
Enterrament: El dia 9 Jaume Ruaix Ruvireta de 82 anys d’edat.
Que descansi en la Pau del Senyor!
Full i Espurna:......................................................................................................... 56,50€
Col·lectes: ................................................................................................................337,24€
Comptes de la parròquia 2017 : Els podeu veure a l’edició en paper.

Per pensar
El patiment és el que ha forjat les persones més fortes: els caràcters més sòlids estan plens
de cicatrius.
Khalil Gibran

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

