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

Diumenge 4t de Quaresma 

“Pare, he pecat contra el cel i contra tu; ja 
no mereixo que em diguin fill teu.” Però el 
pare digué als criats: “Porteu de pressa el 
vestit millor i vestiu-lo, poseu-li un anell i 
calçat, porteu el vedell gras per celebrar-ho, 
mateu-lo i mengem, perquè aquest fill meu, 
que ja donava per mort, ha tornat viu; ja el 
donava per perdut i l’hem retrobat.” I es 
posaren a celebrar-ho. (Evangeli) 

 

  Parròquia de Centelles                                        Quaresma 2019 

   



Tinguem en compte...  

Horari de misses: Dilluns,dimarts, dimecres i divendres a les 8 del vespre. Dissabte missa 

anticipada a les 8 del vespre. Diumenge a les 11 del matí. 

Despatx parroquial: Nou horari Els dimarts de les 6 a 2/4 de 8 de la tarda.  

Càritas parroquial: Centre de Distribució d’Aliments dijous de 5 a 7 de la tarda. 

 

Intencions de misses 

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. 

Dimarts 2: Francisco Mataró 

 
Dissabte 6: Joan Rigola i Maria Aregall  

Diumenge 7: Antònia Calm (2n Aniv.) M. Dolors Aregall Soldevila. En acció de gràcies a la 

Mare de Déu del Socós.  

 
Vida de la parròquia 

Horari de la missa dies feiners i anticipada del dissabte: A les 8 del vespre.  
 
Missa Familiar:  Avui a les 11 del matí. 
 
Catequesi Familiar: Dilluns amb els pares i mares a les 9 del vespre.   
 
Pregària per la pau, la justícia i el respecte als drets individuals i col·lectius: Els dilluns 

de 8,30 a 9 del vespre a la Capella del Sant Crist de la nostra església parroquial.                  

Formació d’Adults: Dimecres dia 6 a 2/4 de 9 del vespre amb Ester Busquets.  
  
Pastoral de la Salut: Trobada diocesana dissabte dia 6 a les 9,30h. 
 
Enterraments: El dia 29  Lluís Molera Morell  de 89 anys. Sor Carme Tuneu Permañer, 

Missionera dels SS CC de 91 anys d’edat. Que descansin en la Pau del Senyor!                                  
                                                                     
L’almoina penitencial és un signe quaresmal de solidaritat com a fruit de les nostres 

privacions voluntàries. Podeu 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.  
 
El Cicló “Idai” a Moçambic: Podeu ajudar als damnificats pel Cicló a través de Càritas. 

També Mans Unides ha obert un compte: ES42 0049 6791 7420 1600 0102.  
 
Col·lectes dissabte i diumenge ..........................................................................      263,28€       
Full i Espurna:  .....................................................................................................        51,17€  

 
Per a pensar  
Perdonem quan no guardem ressentiment.  

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

