
 
Diumenge V de Quaresma / C                                                       Número 484 / 7 d’abril de 2019 

 

 

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

 

Diumenge 5è de Quaresma 

“Ningú no t’ha condemnat?» Ella contestà: 
«Ningú, Senyor.» Jesús digué: «Tampoc jo 
et condemno. Vés-te’n, i d’ara endavant no 
pequis més.» (Evangeli) 

  

 

Horaris de Setmana Santa 2019 

 
Diumenge del Ram: Benedicció del Ram davant l’església a les 11 i tot seguit missa.  
Dimarts Sant: Celebració Comunitària de la Penitència a les 8 del vespre. 
Dijous Sant: Missa de la Cena del Senyor  a les 8 del vespre. Després Vetlla de 

pregària fins les 11 de la nit. 
Divendres Sant: Via Crucis a les 10 del matí. Celebració de la litúrgia de la Passió del 

Senyor a les 6 de la tarda. 
Vetlla Pasqual: Dissabte a les 10 de la nit. 
Diumenge de PASQUA: Missa a les 11 del matí.    
   



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 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.  

Dissabte 13: Esposos Giol Mas  

Diumenge 14: Àngel Fenoy Arenas (6è Aniv.) Fanília Puigdollers Preseguer  

 
Vida de la parròquia 

Arxiprestat Guilleries Congost:Reunió dels mossens de les parròquies dilluns a les 12 a Vic 

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.                  

Grup coordinador - animador: Reunió dimecres dia 10 a 2/4 de 9 del vespre.  
  
Celebració Comunitària de la Penitència: Serà el Dimarts Sant dia 16 d’abril a les 8 del 

vespre. Penseu-hi! 
 
Enterraments: El dia 3 Joan Dorca Tenas de 86 anys. El dia 4 Pepita Molist Mas de 92 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.  
 
Ajuda als damnificats de Moçambic: Podeu ajudar als damnificats pel Cicló Idai fent el 

vostre donatiu a Càritas o al compte de Mans Unides: ES42 0049 6791 7420 1600 0102.  
 
Col·lectes dissabte i diumenge ..........................................................................      241,94€       
Full i Espurna:  .....................................................................................................        51,59€ 
Donatiu Càritas...............................................................................     50 + 50          100,00€ 
Donatius: .................................................................................... 100 + 50+20          170,00€  

 
Centre Parroquial: Diumenge vinent a les 6 de la tarda l’Esbart Rosa d’abril de Castellterçol 

ens oferirà danses i balls de casa nostra.  
  

Per a pensar  
Nosaltres pecadors amb el perdó ens tornem criatures noves, plenes per l'Esperit i plenes 
d'alegria. Llavors una nova realitat comença per a nosaltres: un nou cor, un nou esperit, una 
nova vida. Papa Francesc. 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

