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Déu Trinitat  

Trobem una petita comparança, 
que ens evoca la Trinitat: Pare, 
Fill i Esperit Sant. 
La planta necessita el sol com a 
font de vida i direcció cap a on 
expandir el seu brancam. Déu 
Pare. La planta necesita una 
terra on arrelar i nodrir-se i 
sostenir-se per a créixer cap al 
Pare. Jesús és el pa de vida i la 
roca fonament. La planta 
necessita aigua que l‟entendreixi 
i impulsi de la terra al cel i del cel 
al porfund de la terra. L‟Esperit 
hoste vivificador.  

Cada persona a imatge divina podem ser sol, terra, aigua pels altres. Donadors de vida, 
suport dels febles i animadors  dels temerosos. Pregària.cat.  

 

 

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 missa a les 11 del matí. 

 

Intencions de misses 

A partir d‟ara, si no ens dieu el contrari, anirem celebrant les misses amb les intencions que 
havíeu demanat, des del dissabte 14 de març fins el divendres 23 de maig, que són els dies  
que no vam poder celebrar l‟eucaristia.  
Dissabte dia 6: Tomàs Puigbó i Rosa Rosiñol. Família Ribé Portet. (del 14 de març passat)  
Diumenge 7:  Comunitat parroquial. Ángeles Tena Tena .  
Dilluns 8: Tomàs Lloret i Anna Roca (16è Aniv.) del 16 de març. 
Dimarts 9: Maria Oliva Rius, Xavier i Josep Canamasas Oliva, del 17 de març. 
Dimecres 10: Salvador Molist Girbau. Salvador Sayós Blanch, del 18 de març. 
Divendres 12: Miquel Criach , del 19 de març. 
Dissabte 13: Josep Roca Muntadas, del 19 de març. 
Diumenge 14: Antònia Calm Preseguer. Germanes Antònia i Dolors Codina.  

 

 



Tinguem en compte... 
Despatx parroquial: Demaneu cita prèvia, trucant al  93 881 10 32, o  mòbil 650 443 432 o 

escrivint un correu a alarosala@gmail.com o a info@parroquiadecentelles.cat   

Full Diocesà: Avui torna a arribar a les parròquies en format paper. També el podeu 
consultar telemàticament al web Bisbatvic.org. Els que el col·leccioneu i voleu tenir els 
exemplars que no s‟han publicat durant el temps de confinament podeu demanar-los abans 
d‟acabar el mes de juny. Gràcies.  
Espurna: També avui l‟adjuntem en el Full Diocesà. Si ho demaneu us la podem enviar 
telemàticament. També la trobareu al web de la nostra parròquia:  
www.parroquiadecentelles.cat o .com 

                        

Vida de la Parròquia  
 
Enterrament: El dia 4 Ángeles Tena Tena de  80 anys d‟edat.   

Que descansi  en la Pau del Senyor! 
Col·lectes....................................................................................................... 360,79€  
Donatiu per Càritas ...................................................................................... 20,00€ 

No hi ha col·lecta a l‟ofertori. Deixa el teu donatiu a la caixeta de l‟entrada / sortida 

 
Peticions d’ajuda en temps de dificultat econòmica: N‟estem rebent moltes.  

Des del Bisbat:  Com bé sabeu, a causa de les mesures de confinament, durant aquests 
darrers mesos, les 249 parròquies de la nostra diòcesi no han pogut celebrar missa amb el 
poble fidel, i les aportacions i ofrenes s‟han vist molt reduïdes. Tot  i això, a la vegada, les 
nostres parròquies i esglésies han hagut de fer front a les despeses corrents i, algunes, a 
altres despeses extraordinàries (préstecs, obres, etc.).  
En aquesta crisi, hem hagut de reinventar la nostra manera d‟acostar-nos i relacionar-nos 
amb els fidels, fent ús de les noves tecnologies. En aquest sentit, i per facilitar el deure dels 
fidels de col·laborar en el sosteniment de l‟Església, el nostre Bisbat ha llançat una campanya 
de recollida de donatius per al sosteniment econòmic de les seves parròquies. A través de la 
pàgina web www.parroquies.bisbatvic.org, els fidels poden escollir la parròquia amb la qual 
volen col·laborar i fer la seva aportació. És un instrument que permet que els donatius vagin 
directament a la parròquia. 
El lema de la campanya és “Seguim treballant per a tothom. Ens ajudes? Col·labora en el 

sosteniment de la teva parròquia”. La informació de la campanya ja sortirà en el proper „Full 
Diocesà‟ i,  properament, també us facilitarem el cartell de la campanya. 
  
Des de Càritas Catalunya:#Anomés2Metres 

Què són dos metres? Fes dues passes i ja els tindràs. Malgrat la distància, milers de 
persones  ens necessiten més a prop que mai. Omple aquesta distància ↔ amb la teva 
solidaritat. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat 
 
Des de Mans Unides: Ens recorda que el coronavirus també afecta i molt els països amb 

recursos sanitaris més pobres que els nostres i ens ofereix aquest compte per si voleu ajudar-
los: ES42 0049 6791 7420 1600 0102. 
 
Des de  Comunidad en Camino a Paita (Perú): ww.facebook.com/events/275175810505661/ 
 
Tingueu present aquestes recomanacions  

Veniu a l‟església amb temps i sense presses.Renteu-vos les mans amb solució 
hidroalcohòlica a l‟entrada i sortida de l‟església.  És la mesura més eficaç per reduir la 
transmissió d‟infeccions. Mantingueu la distància de seguretat. 

                       Porteu la mascareta. És obligatori usar-la. L‟ aforament és limitat. Veniu a combregat  a la mà, 
per ordre dels bancs i  respectant la distància. No beseu ni toqueu amb les mans cap imatge. 
Manteniu-vos en el vostre espai durant l‟acte religiós. Evitem els contagis. 
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