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24 hores de pregària per al Senyor 2021
Un any més se’ns torna a convidar a
celebrar les 24 hores de pregària per al
Senyor. Com sempre del migdia
del
divendres al migdia del dissabte de la tercera
setmana de Quaresma, 12 i 13 de març..
L’any passat ens vam quedar a les portes
per culpa del confinament domiciliari. Aquest
any volem refer-ho amb les condicions que
encara hem de tenir presents. Serà per tant
en la individualitat de cada persona o de
cada família orant. Respectarem el toc de
queda però la resta del temps podem
aprofitar-lo per escollir el moment més
apropiat i acostar-nos a la Capella del
Socós o bé a casa mateix o en qualsevol
altre lloc idoni. Sempre sentint-nos en
comunió amb tots els que durant aquest
espai de temps preguem al Senyor. No cal
dir que les misses del divendres i dissabte
seran un excel·lent motiu per a compartir
junts la pregària.

Intencions de misses
Dissabte 6: Antònia Calm
Diumenge 7: Esp. Joan Vall·llovera i M. Lurdes Roca. Família Vallduriola Mataró
Dimarts 9: Sor Encarnació Sala, missionera dels SSCC (30è Aniv.)
Dijous 11: María Teresa Jiménez (1r. Aniv.)
Divendres 12: Tomàs Lloret i Anna Roca
Dissabte 13: Josep Puigbó (19è Aniv.) Josep Calm
Diumenge 14: En acció de gràcies. Pepito Casals i Pilar Soldevila.Família Calm Preseguer.

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
L’Almoina penitencial és un signe quaresmal que ens fa solidaris i expressa el compromís
d’ajudar a refer la vida als necessitats. Això forma part de la vivència del cristià. La Quaresma
ens proposa destinar el fruit de les nostres privacions voluntàries com a almoina penitencial.
Podeu dipositar-la a la caixeta que porta que hi ha a l’església al costat de la Capella del Sant
Crist.

Horari de misses
Durant la Quaresma dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres a les 19h. Dissabte missa
anticipada a les 19h.. Diumenge a les 11h.

Vida de la Parròquia
Enterrament: El dia 5 Alvaro Navarro Moreno de 68 anys d’edat.
Que descansi en la Pau del Senyor!
24 hores de pregària per al Senyor: Se celebren els propers dies 12 i 13 de març, del
migdia del divendres al migdia del dissabte. Ens hem d’adaptar a les condicions actuals, per
això comptem que els que hi vulgueu participar ho fareu individualment a les hores que la
Capella del Socós és oberta i a l’Eucaristia del vespre farem també una pregària compartida.
Mans Unides: Tal com us vàrem dir, hem penjat al web de la Parròquia la informació de la
nova Campanya i també el link perquè si us interessa, pugueu veure el vídeo que el nostre
grup va fer en substitució de la trobada que fèiem cada any. Cada última setmana de més
penjarem al web tota la informació que creiem us pot interessar. Gràcies pel vostre ajut.

Col·lectes ....................................................................................................................414,97€
Càritas Donatius.................................................................... 100 +100..................... 200,00€
Donatiu calefacció..................................................................................................
50,00€
Deixa el teu donatiu a la caixeta de l’entrada / sortida de l’església. Gràcies.

Comptes de la Parròquia 2020
Ingressos
Despeses

................................ 52.167,90€
................................ 64.587,71€

Resultat........................ -12.419,81€
A l’Espurna en format paper podeu veure detallats els conceptes. Cal remarcar que durant el
2020 encara s’han portat a terme obres extraordinàries al Centre Parroquial. Això ha fet
augmentar les despeses. Moltes gràcies a tots per la vostra ajuda.

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

