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Quaresma 2018
CAMINEM CAP A LA LLUM: acollim el perdó de Déu i perdonem els altres

Diu el Senyor: Posaré la meva llei en el seu interior,
l’escriuré en els seus cors, els perdonaré la culpa i no
recordaré més el seu pecat.
Aquest fragment de la primera lectura ens convida a
perdonar ja que el Senyor ens perdona. Sempre costa
perdonar. Ens costa més quan aquest perdó ha de ser
per als més propers o la falta és molt gran. Però tot i així,
som convidats a perdonar de cor al nostre germà.
Déu és ric en l’amor i generós en el perdó. No ens ha de
fer mai por ni ens ha d’avergonyir demanar perdó, al
contrari ens ha d’estimular a acollir-lo sempre. La
preparació a la Pasqua és ideal per a acostar-nos a
celebrar el sagrament del Perdó. Tindreu ocasió de ferho a la celebració Penitencial del dilluns sant, 26 de
març, a les 8 del vespre. No la desaprofiteu.

Intencions de misses
Dissabte 17: Josep Puigbò Rusiñol
Diumenge 18: Esp. Josep Camps i Josefa Castells.Josep Casals i Pilar Soldevila. Salvador
Molist Girbau. Maria Calm Preseguer.
Dilluns 19: A 19,30h Josefina Vintró, Josep M. Relats Ruaix. Miquel Criach (5è Aniv.)
Dimarts 20: Carles Garriga i Montserrat Escudé.
Dimecres 21: Família Calm Viñets
Divendres 23: Josep Gispert Aceña
Dissabte 24: Família Gispert Arañó. Dominga Coll Cruells
Diumenge 25: Josep Baulenas Abril (10è Aniv.) Francisco Pujol (20è Aniv.)

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 Neteja i ornamentació Servei al Culte, Capelles de Sant Antoni, Socós i Dolors.
Lectors per a la Setmana Santa i Pasqua: Reunió demà dilluns a ¼ de 7 de la tarda a la
rectoria.
Catequesi Familiar: Dilluns o dimarts, segons els grups, catequesi dels nens i nenes a ¼ de
6 de la tarda.
Catequesi 2n curs: Dilluns o dimarts, segons els grups, catequesi. Audiovisual per
preparar la Setmana Santa i Pasqua.

a

Missa Familiar: Diumenge vinent, festa del Ram a les 11 del matí.
Festa del Ram: És diumenge vinent. Benedicció dels rams davant de l’església a les 11 del
matí. Tot seguit missa del Ram.
Celebració Penitencial de Quaresma: Serà el dilluns Sant, dia 26 a les 8 del vespre. Aquell
dia la missa serà a les 8 del mat´´i.
Enterraments: El dia 13 Teresa Argemí Mas de 87 anys. El dia 16 Carles Ramos Deulofeu
de 63 anys d’edat.
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:......................................................................................................... 68,84 €
Col·lectes: ................................................................................................................349,00 €
Donatiu : .................................................................................................................. 100,00 €

Per a pensar
Des de la creu ens ensenyes que la mort pot ser una major naixença, Senyor, si fem de la
vida ofrena: una llavor que germina i dóna fruit.
De La Missa de cada dia.

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

