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El DIMECRES DE CENDRA I LA
QUARESMA
Dimecres vinent comencem la Quaresma amb la
celebració de la imposició de la cendra: un gest
que ens recorda que en cada un de nosaltres hi
ha quelcom que hem de canviar i millorar per ser
més fidels a l’Evangeli, quelcom que en nosaltres
s’ha de convertir: actituds, paraules, accions,
maneres de fer que no s’adeqüen al nostre ser
cristià.
Aquest any volem que la nostra Quaresma estigui
marcada pel perdó. El perdó que hem de
demanar i que hem de practicar. Més que mai, el
que vivim ens invita a fer-ho, ja que el nostre cor
fàcilment es tanca als que no pensen o actuen
com nosaltres, als que no tenen el perfil polític,
religiós, creient que nosaltres tenim. Perdonar
ens fa bé, ens ajuda a acollir els altres i ens fa
adonar també de les nostres febleses.
Precisament el Papa Francesc en el Missatge per
a la Quaresma del 2019 parla de la força
regeneradora del penediment i del perdó.
Doncs aquesta Quaresma a la nostra parròquia
tindrem present això: EL PERDÓ REGENERA,
restaura el rostre i el cor dels cristians per poder
viure tota la riquesa de la gràcia del misteri
pasqual. Hi ho farem fixant-nos cada diumenge
en un moment de la celebració de la missa on es
fa palès aquest perdó. El Dimecres de Cendra en
el signe de la mateixa imposició, el 1r diumenge
en la pregària inicial de perdó, el 2n diumenge en
les paraules de la consagració, el 3r en el
Parenostre, el 4t en el gest de pau i el 5è en el
Sagrament del Perdó que celebrarem abans de
Pasqua. No ho passem per alt!

Tinguem en compte...
Horari de misses: Dilluns,dimarts, dimecres i divendres missa a 2/4 de 8 del vespre. Dissabte
missa anticipada a les 8 del vespre. Diumenge a les 11 del matí.
Despatx parroquial: El dimarts de les 4 a 2/4 de 6 de la tarda.
Càritas parroquial: Centre de Distribució d’Aliments dijous de 5 a 7 de la tarda.

Intencions de misses
Dissabte 2: Família Vila Arisa
Diumenge 3: Comunitat Parroquial
Dimarts 5: Ànimes
Divendres 8: Família Mataró Soldevila
Dissabte 9: Tomàs Puigbò i Rosa Rusiñol
Diumenge 10: En acció de gràcies recordant la Venerable Sor Mª Rafaela, fundadora de la
Congregació de les Missioneres dels Sagrats Cors que va morir el 8 de març de 1899.
Antònia Calm

Vida de la parròquia
Catequesi Familiar: Dilluns pares i mares a les 9 del vespre.
Formació d’Adults: Dimecres dia 6 a 2/4 de 9 del vespre amb Ester Busquets.
Dimecres de Cendra: Missa, benedicció i imposició de la cendra a 2/4 de 8 del vespre.
Pregària per la pau, la justícia i el respecte als drets individuals i col·lectius: Dilluns de 8
a 8,30 del vespre a la Capella del Sant Crist. Oberta a tothom és una iniciativa d’un grup de la
parròquia que vol portar-la a terme mentre duri el judici dels encausats pel procés català, amb
el convenciment que la força de la pregària ajudi i sostingui en la veritat i la justícia a ells, als
seus familiars i també als magistrats, fiscals, advocats i periodistes.
Enterrament: El dia 2 Carme Muntal Freixas de 64 anys.
Que descansi en la Pau del Senyor!
Col·lectes dissabte i diumenge .........................................................................
205,65€
Full i Espurna: .....................................................................................................
46,03€
Moltes gràcies.
Centre Parroquial: Cinema de Valors: Una bolsa de canicas, diumenge dia 10 de març a les
6 de la tarda.

Per a pensar
Ens va bé repetir el text de diumenge passat:
De vegades no podem perdonar perquè hi ha una emoció reprimida dins nostre; fins que no
alliberem aquesta emoció, no podem perdonar. Hi ha diferència entre el perdó personal i el
procés de reconciliació en l'àmbit col·lectiu. Aquest darrer implica el trobament de les dues
parts i es troba a la base dels processos de mediació. Necessitem el perdó a nivell global,
però també a nivell personal. M.V.

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

