
 
Diumenge 6 de durant l’any / B                                                  Número 581 / 14 de febrer de 2021 

 

 
DIMECRES DE CENDRA  

ENGUANY, EN LES CIRCUMSTANCIES PRESENTS, S’HAURÀ DE 
MODIFICAR LLEUGERAMENT EL RITU DE LA IMPOSICIÓ DE LA CENDRA 

Comencem la Quaresma amb el Dimecres de cendra i la imposició de la mateixa que aquest any  
seguirà un ritus una mica diferent  a causa de les mesures sanitàries que hem de  tenir en compte. 

La Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments ha publicat aquesta: 

“Pronunciada l’oració de benedicció de les cendres i després d’aspergir-les, sense dir res, amb 
l’aigua beneïda, el prevere es dirigirà als presents, dient una sola vegada i per a tots els fidels la 
fórmula del Missal Romà: “Convertiu-vos i creieu en l’Evangeli”.. Després, el prevere es netejarà les 
mans i es posarà la mascareta per protegir-se el nas i la boca. Posteriorment, imposarà la cendra a 
aquells que s’acostin a ell o, si és oportú, s’acostarà als fidels que estan drets, romanent al seu lloc. 
Així mateix, el prevere prendrà la cendra i la deixarà caure sobre el cap de cada un, sense dir res”. 

Aprofitem aquesta celebració per disposar-nos a encetar aquest camí quaresmal que ens 
porti a la Pasqua amb una Vida nova, reflectida també en un millor benestar social, més 
salut i  una relacions interpersonals més properes. Tant de bo! 
 

 

    



Intencions de misses 

 
Dissabte 13: Esposos Joan Vall·llovera i M. Lurdes Roca. Isidoro Chávez (6è Aniv.) 
Diumenge 14: Agustí Vallduriola. Antonia Lavado Rodríguez (6è Aniv.)  Maria Calm 

Preseguer (27è Aniv.) 
Dilluns 15: ÀnimesCarles i Montserrat i família 
Dimecres de Cendra, a les 7 del vespre: Comunitat parroquial 
Dissabte 20: Esposos Joan Rigolai Maria Aregall 
Diumenge 21: Antonia Calm. Llorenç Vilaró. M. Teresa Falgueras Creus i Eudald 
Puigdomènech Gallifa (2n Aniv.) 
 
Horari de misses 
 

Dilluns, dimarts, dimecres i divendres a les 19h. Dissabte missa anticipada a les 19h.. 

Diumenge a  les 11h.  

 

Tinguem en compte... 
 

Despatx parroquial: Truqueu abans al  93 881 10 32, o  mòbil 650 443 432 o escrivint un 

correu a info@parroquiadecentelles.cat   

 

                       

                       Vida de la Parròquia  
 

Dimecres de Cendra: Missa i imposició de la cendra a les 7 del vespre.  

 

Missa Familiar: Diumenge vinent, dia 21  de febrer a les 12h.  

 

Mans Unides: Un any més volem fer-vos partícips de LA JORNADA NACIONAL DE MANS 

UNIDES.  Altres anys ho celebràvem em un acte, en el que us fèiem saber els nous projectes 
i el lema de la Campanya, però ens hem d'adaptar a les circumstàncies i aquest any hem fet 
un vídeo que intentarem passar per WhatsApp i també podreu consultar el web de la 
Parròquia, on trobareu tota la informació que el nostra voluntariat va fent. 
Una vegada a l'any Mans Unides fa una col·lecta a totes les parròquies i gràcies a la vostra 
generositat podem continuar ajudant a les comunitats mes vulnerables del Sud. Per això us 
convidem: CONTAGIA SOLIDARITAT PER ACABAR AMB LA FAM. 
 

 
Col·lectes  ................................................................................................................305,62€ 
Donatiu calefacció..................................................................................................... 10,00€ 
Càritas Donatiu........................................................................................................ 100,00€ 
 
Deixa el teu donatiu a la caixeta de l’entrada / sortida de l’església.  Gràcies. 

 
Per a pensar  
 

Hem despertat del somni de la omnipotència i la invulnerabilitat i ens hem adonat que hem 

d’abraçar la pròpia fragilitat tot reconeixent-nos interdependents i agraint la tasca  

imprescindible de qui ens cuida. (CiJ)          

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

