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El DIMECRES DE CENDRA I LA QUARESMA
Dimecres vinent comencem la Quaresma amb la celebració de la imposició de la cendra: un
gest que ens recorda que en cada un de nosaltres hi ha quelcom que hem de canviar i
millorar per ser més fidels a l’Evangeli, quelcom que en nosaltres s’ha de convertir: actituds,
paraules, accions, maneres de fer que no s’adeqüen al nostre ser cristià.
Aquest any volem que la Quaresma sigui un Caminar junts cap a la Creu i la Resurrecció,
fent èmfasi en el JUNTS. Hem de ser més comunitat, més església, hem de pregar més
junts, cantar més junts i celebrar la nostra fe més JUNTS. Ho explicarem més àmpliament
diumenge vinent que encetarem els diumenges de Quaresma. Des d’aquí, ja us animem a
participar-hi i no desaprofitar aquest temps de gràcia.

Intencions de misses
Dissabte 22: Esposos Anita Preseguer i Joan Puigdollers
Diumenge 23: Esposos M. Teresa Falgueras Creus i Eudald Puigdomènech Gallifa.
Dimarts 25: Ana i Antonio Cebollero Barfaluy
Dimecres 26: Comunitat parroquial
Divendres 28: Família Torán Aguilar
Dissabte 29: Esposos Anita Preseguer i Joan Puigdollers
Diumenge 1 de març: Antònia Calm Preseguer

Tinguem en compte...
Horari de misses: Dilluns, dimarts, dimecres i divendres a 2/4 de 8 del vespre. Dissabte
missa anticipada a les 8 del vespre. Diumenge missa a les 11 del matí.
Despatx parroquial: Els dimarts de 2/4 de 5 a les 6 de la tarda.
Càritas parroquial: Centre Distribució d’Aliments dijous de 5 a 2/4 de 7 de la tarda

Vida de la parròquia
Missa Familiar: Avui diumenge a les 11 del matí.
Catequesi familiar: Dilluns o dimarts segons els grups a ¼ de 6 de la tarda.
Dimecres de Cendra: Missa, benedicció i imposició de la cendra a 2/4 de 8 del vespre.
Mans Unides: Reunió dijous dia 27 a les 6 de la tarda. Les reunions són obertes a tothom. Si
ens veniu a veure estarem agraïts.
Enterraments: El dia 21 Isabel Vidaña Ortega de 88 anys d’edat. El dia 22 Rosa Muns
Torrentgenerós de 92 anys.
Que descansin en la Pau del Senyor!
Residència Sant Gabriel: Dissabte vinent, últim de mes, missa a
les 17 h.
Càritas Parroquial: Una família necessita una nevera (tipus
combi). Us agrairem molt que ens pugueu ajudar a trobar-ne una
que estigui en bon estat. Gràcies.
Centre Parroquial: Avui diumenge a les 6 de la tarda Isabel Cinc
Hores d’Antoni Strubell, amb Carme Sansa.
Full diocesà i Espurna................................................ 42,35€
Col·lecta ............................................................
246,61€
Donatiu ................................................................... 200,00€
Donatiu per calefacció............................................ 10,00€

Per a pensar
Escrit recollit a la llibreta que vam deixar al costat del Pessebre a l’Ajuda:
Gràcies per aquest espai de silenci, llum i pau.

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

