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EL 
PERDÓ  
REGENERA,  
 
FA  
VIURE 
I 
ANIMA, 
 
RETORNA LA PAU 
I DÓNA LA JOIA.  
 

Diumenge 3r de Quaresma 

“Senyor, deixeu-la encara aquest any. 

Cavaré la terra i la femaré, a veure si fa fruit 

d’ara endavant; si no, ja la podreu tallar” 

(Evangeli) 

 Parròquia de Centelles  

                                          Quaresma 2019 

 

   
 



Tinguem en compte...  

Horari de misses: Aquesta setmana dilluns,dimarts, dimecres a 2/4 de 8 del vespre. 

Divendres missa a la Capella del Socós 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 23: Josep Roca  

Diumenge 24: Isidoro Chávez.  En acció de gràcies. 

 
Dimarts 26: Montserrat i Carles   

Dimecres 27: Família Torán Aguilar 

Divendres 29,a la Capella del Socós: Comunitat Parroquial  

Dissabte 30: Irene Aguilar i Família  

Diumenge 31: Josep Baulenas Abril (11è Aniv.). Esp. Maria Lurdes Roca i Joan Vall·llovera. 

Pere Ventura i família Vilaró. En acció de gràcies a la Mare de Déu de l’Ajuda. 

 
Vida de la parròquia 

Consell Pastoral: Reunió  dilluns dia 25 a 2/4 de 9 del vespre. 
Càritas Parroquial: Reunió dimarts a les 8 del vespre a la Parròquia. 
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.                  

24 hores de  pregària per al Senyor: Com cada any  el divendres i dissabte propers a la 

Capella del Socós. Començarem amb l’Eucaristia el divendres a les 19,30 h. Seguiran els 

diversos grups i les persones que vulguin acudir-hi fins les 23 h.El dissabte de les 9 a les 19h.   

Missa Familiar: Diumenge vinent, últim de mes, a les 11 del  matí 
 
Enterrament: El dia 18 Miquel Molist i Casanovas de 84 anys d’edat.                                                                                                 

                                                                    Que descansi en la Pau del Senyor!  
L’almoina penitencial és un signe quaresmal de 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.  
 
Residència Sant Gabriel: Missa dissabte vinent dia 30 a les 5 de la tarda. 
 
Col·lectes dissabte i diumenge ..........................................................................      313,70€       
Full i Espurna:  .....................................................................................................        47,36€  
 

Per a pensar  
Perdonar significa passar per alt una ofensa sense guardar cap ressentiment, odi o ganes de 

venjança. T.J. 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

