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EL 
PERDÓ  
REGENERA,  
 
FA  
VIURE 
I 
ANIMA, 
 
RETORNA LA PAU 
I DÓNA LA JOIA.  
 
Diumenge 2n de Quaresma 

“Escolteu el meu clam, Senyor, compadiu-

vos de mi, responeu-me” (Salm 

responsorial) 

 
Parròquia de Centelles  
Quaresma 2019 

 

   
 

 



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 16: Josep Puigbò Rusiñol  (17è Aniv.) Famíia Ribé Portet  

Diumenge 17: Joan Barrera i Anna Rodes. Esposos  Josep Camps i Josefa Castells. Maria  

Calm.  
Dilluns 18: Salvador Sayós 

Dimarts 19: Família Fontarnau Vila. Miquel Criach (6è Aniv.) Josefina Vintró. Josep i Xavier 

Canamasas Oliva   

Dimecres 20: Salvador Molist Girbau Tomàs Lloret i Anna Roca 

Dissabte 23: Josep Roca  

Diumenge 24: Isidoro Chávez.  En acció de gràcies. 

 
Vida de la parròquia 

 
Càritas Arxiprestal: Reunió dilluns a les 8 del vespre a la Parròquia de Tona. 
 
Pastoral de la Salut: Reunió  dimecres dia 20 a ¼ de 7 de la tarda. 

 
Pastorets 2018: Divendres dia 22 a 2/4 de 8 del vespre al Centre, Vídeo dels Pastorets que 

es van fer al Centre Parroquial el desembre passat, dedicat als actors i actrius, al 
responsables i col·laboradors, pares i mares i tothom qui hi va intervenir.   
 
Pregària per la pau, la justícia i el respecte als drets individuals i col·lectius: Els dilluns 

de 8 a 8,30 del vespre a la Capella del Sant Crist de la nostra església parroquial.  

Enterrament: El dia 16 Carme Creus Pou de 90 anys d’edat.                                                                                                 

                                                                    Que descansi 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 i està situada entre la porta de 
pujar al cor i la Capella del Sant Crist. Moltes gràcies.  
 
Col·lectes dissabte i diumenge .........................................................................       275,98€       
Full i Espurna:  .....................................................................................................        53,12€  

 
Per a pensar  
El perdó mai no és una casualitat. És un acte humà, expressió de la més profunda llibertat. 
És la conseqüència d’un esforç, d’un acte decidit i reiterat de la voluntat que ha estat capaç 
de superar l’orgull ferit. No és fàcil perdonar, però és possible. F T.  

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

