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 Setmana Santa 2019 
 
Diumenge del Ram 
11 h: Benedicció del Ram 
davant l’església  i tot 
seguit missa.  
 
Dimarts Sant 
8 h. Missa  
20 h:  Celebració 
Comunitària de la 
Penitència. 
 
Dijous Sant 
20 h. Missa de la Cena del 
Senyor  i Vetlla de pregària 
fins les 23 h. 
 
Divendres Sant 
10 h. Via Crucis. Temps de 
pregària personal davant la 
Creu fins les 13 h.   
18 h. Litúrgia de la Passió 
del Senyor.     

 
Nit de PASQUA: 22 h.Vetlla Pasqual 

 
Diumenge de PASQUA: 11 h. Missa de Pasqua. 

   



Tinguem en compte...  

Horari de misses: Aquesta setmana dilluns,dimecres i dijous a les 8 del vespre. Dimarts a les 

8 del matí. Dissabte Vetlla Pasqual a les 10 de la nit. Diumenge missa a les 11 del matí. 

Despatx parroquial: 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 13: Esposos Giol Mas  

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

Dissabte 20: Dolors Barrera Rodes  

Diumenge 21: Ramon Pla (3r Aniv.) Maria Calm. Família Preseguer Arisa.  

 
Vida de la parròquia 

Celebració Comunitària de la Penitència: Serà el Dimarts Sant dia 16 d’abril a les 8 del 

vespre. Aquest any el Perdó ha estat el fil conductor del nostre temps de Quaresma. El perdó 
que regenera, fa viure i anima, retorna la pau i dóna la joia. I hem contemplat la joia que 
genera el perdó del pare que acull, abraça i fa festa  amb el fill que ha tornat. Igualment la 
salvació i el retorn a la vida de la dona que els fariseus condemnaven i volien apedregar.  
Celebrem també nosaltres el perdó, personalment i en comunitat. Acostem-nos a dir-li: “Pare, 
he pecat”. I rebem l’abraçada del Pare que ens convida a viure en plenitud.  
 
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.                  

Residència Sant Gabriel: Dissabte dia 20 a les 17 h. Missa de Pasqua. 
 
Enterrament: El dia 7 Joan Surriba Roca de 89 anys. d’edat.   

                                                      Que descansi 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.  
 
Col·lectes dissabte i diumenge ..........................................................................      227,21€       
Full i Espurna:  .....................................................................................................        55,86€ 
Donatiu Calefacció...............................................................................................         10,00€            
Col·lecta per Càritas: A la missa del Dijous Sant 
 
Centre Parroquial: Avui diumenge a les 6 de la tarda l’Esbart Rosa d’abril de Castellterçol 

ens oferirà danses i balls de casa nostra. 
  
52è Pelegrinatge a Lurdes: Del 8 al 12 de juny. Podeu fer l’inscripció fins el dia 17 de maig.  

 
Per a pensar  
El diumenge de Rams ens pot encomanar l’emoció efímera de la multitud, però acompanyar 
Jesús  en la seva Passió és aprendre a afrontar el misteri del patiment tot sabent que Déu no 
ens abandona, encara que a vegades ho pensem.  De La Missa de cada dia. 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

