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LA QUARESMA 2020 : CAMINEM JUNTS CAP A LA CREU I LA RESURRECCIÓ
Dimecres passat vam començar 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.
Avui celebrem el primer diumenge de Quaresma i
encetem aquest camí que volem fer junts. Les
petjades que hem trobat a l’entrada a l’església ens
ho aniran recordant. I la creu que ens precedeix al
presbiteri ens evoca el misteri Pasqual, terme de la
Quaresma.
Caminem junts cap a la Creu i la Resurrecció, fent
èmfasi en el JUNTS. Perquè volem ser més
comunitat, més església.
Pregarem JUNTS a les eucaristies que celebrem
durant la setmana i us convidem a fer-ho també a les
Vespres del dimecres a les 19h, abans de la missa
i a les 12 hores de pregària per al Senyor que tindran lloc el dissabte 28 de març a la
Capella del Socós de les 7 del matí a les 7 del vespre.
Cantarem JUNTS, donant més relleu al cant en les celebracions, per fer-ne pregària.
Reflexionarem JUNTS, enriquint-nos mútuament. En les petites petjades que trobareu a
l’entrada a l’església podeu escriure-hi el vostre pensament, paraula, pregària o compromís
quaresmal i deixar-los al plafó que hi haurà a la capella del Sant Crist.

Intencions de misses
Dissabte 29: Esposos Anita Preseguer i Joan Puigdollers
Diumenge 1 de març: Antònia Calm Preseguer
Dilluns 2: Família Vallduriola Mataró
Dissabte 7: Josep Puigbó Rusiñol (18è Aniv.)
Diumenge 8: Família 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
Catequesi familiar: Dilluns trobada de pares i mares per preparar la Catequesi d’aquest mes
a les 20,30h.
Formació d’Adults: Dimecres dia 4 a les 20,30h, a la Sala Mn. Josep Esteve de la
Parròquia. Compassió: la relació amb l’altre, a càrrec de la professora Ester Busquets.
Vespres del dimecres: Durant la Quaresma els dimecres a les 19h, abans de la missa a la
Capella dels Dolors.
Venerable SOR MARIA RAFAELA, fundadora de les Missioneres dels Sagrats Cors
El dia 8 de març de 1899 va morir sor Maria Rafaela Lladó i Sala. Per això aquest dia la
recordem de manera especial, i a la vegada li demanem la seva intercessió per l’Església,
per nostra Congregació i per la missió que compartim amb els laics associats.
La seva maduresa, la feia ser una dona senzilla. No necessitava
moltes coses per ser feliç. Era radical en la fidelitat en viure
l’evangeli i fou fidel al seu compromís.
Escoltava, orientava amb respecte i delicadesa. Valorava el silenci i
sabia veure el pas de Déu en la seva vida i en la història. Va viure
al màxim el moment present, estava convençuda que era la forma
millor de preparar el futur. Deia:
“El passat ha passat,
el que ha de venir no sabem què serà,
fem bé el present”
Donem gràcies a Déu per aquesta dona que va saber viure i donar
respostes a les necessitats del seu temps.. Que ens ajudi a viure el
nostre avui.
També diumenge vinent celebrarem les noces d’Or de la Professió religiosa de sor
Sebastiana Ollers Puigserver. Us convidem a participar a l’Eucaristia de les 11 h per donar
gràcies a Déu per aquests motius.
Missioneres dels Sagrats Cors
Full diocesà i Espurna........................................................................................ 51,26€
Col·lecta .....................................................................................................
270,42€
Donatiu per calefacció..................................................................................... 10,00€

Per a pensar
La Quaresma ens convida a viure l’austeritat en tots els camps. MD.

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

