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Venerable Sor Maria Rafaela fundadora de la 

Congregació de les Missioneres dels Sagrats Cors     

                                                                             

El dia 8 de març recordàvem el 122è aniversari de la mort de 
sor Maria Rafaela del Sagart Cor de Jesús. Volem donar 
gràcies a Déu per la vida i obra d’aquesta dona admirable que 
fou mestra, catequista, i sobre tot contemplativa en la acció. 
Contemplava l’Amor i el comunicava. El seu gran projecte va 
ésser l’acollida, la creativitat, la constància... 
Què ens diria sor Maria Rafaela en aquests moments de 
pandèmia que vivim? Sens dubte ens animaria a viure 

CONFIATS/ADES, a mantenir l’esperança en la misericòrdia de Déu que enmig de les 
proves mai ens abandona. 
Venerable sor Maria Rafaela, pregueu per a nosaltres. 
                                                                               Missioneres dels Sagrats Cors 

     

 

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.  

 

Intencions de misses 

Dissabte 13: Josep Puigbó (19è Aniv.) Josep Calm 
Diumenge 14: En acció de gràcies 122è Aniversari de la mort de sor Maria Rafaela Lladó i 

Sala, fundadora de les missioneres dels Sagrats Cors. Pepito Casals i Pilar Soldevila. Família 
Calm Preseguer. 
Divendres 19: Josep Roca Muntadas. Josefina VIntró. Miquel Criach Cirera i Josep Criach 

Cirera. 
Dissabte 20: Salvador Sayós Blanch. Jesús Castiñeira Pol (4t Aniv.). Família Ribé Portet.  
Diumenge 21: Ramon Miró i Estrella Saus. Maria Calm Preseguer. Esp. Josep Camps i 

Josefa Castells. 



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  

 

                       Festa de Sant Josep: Divendres, missa a les 19 h. 

  
24 hores de pregària per al Senyor: De les 12 del migdia del divendres dia 12 a les 12 del 
migdia del dissabte dia 13 passats individualment però en comunió. A les eucaristies del 
vespre pregària compartida.  
 
Reunió del Consell d’Economia: Va tenir lloc el passat dijous dia 4 de març. Va aprovar els 

comptes  del 2020 que us vam presentar diumenge passat i el pressupost del 2021. 
 
Col·lectes ....................................................................................................................442,99€ 
Càritas Donatius.................................................................... .................................... 120,00€ 
Donatius parròquia..................................................................................................    140,00€ 
Almoina Penitencial ..............................................................................................        50,00€ 
 
Deixa el teu donatiu a la caixeta de l’entrada / sortida de l’església.  Gràcies. 

 
 Comunicat del Delegat de Càritas Diocesana donant les gràcies   

Benvolguts:   
Ara fa gairebé un any, en motiu de Corpus, us adreçava unes paraules que deien: “Els carrers 
eren buits, l’activitat la mínima imprescindible, la inquietud molt gran... i a dintre les cases 
molta preocupació i, en moltes, molt dolor. Creixia el número de persones malaltes, les 
ingressades, les mortes... i això sense que els familiars hi poguessin ser al costat. Calia veure 
com continuàvem atenent i essent al costat de les persones que ja abans venien a les nostres 
Càritas i a les que començaven a venir, tenint en compte les condicions amb què ho podíem 
fer i la gent que érem. Vàrem pensar fins on podíem arribar i què era el més necessari... i ens 
vàrem coordinar amb els ajuntaments i altres entitats del poble o ciutat, conscients que junts 
ho podíem fer més i millor...”  

 
Cada una de les Càritas del nostre bisbat té la seva pròpia història d’aquest últim any i, 
malgrat tot, hem vist com moltes persones han pogut i sabut estar al costat de les persones 
que necessitaven companyia, comprensió, ajuda, solidaritat..., com també moltes empreses i 
institucions han col·laborat econòmicament amb Càritas; totes elles molt necessàries per dur 
a terme els nostres projectes i donar ajut i oportunitat als últims, als preferits de Déu.  
 
Ara, després d’un any de pandèmia, és el moment de donar les GRÀCIES a la societat per la 
seva col·laboració incondicional i desinteressada. Per aquest motiu, us enviem uns cartells 
amb l’objectiu que els tingueu exposats a l’entrada de la parròquia durant el mes de març, 
alhora que us animem que dediqueu unes paraules d’agraïment a la comunitat i/o feu un acte 
per expressar públicament el nostre agraïment i donar veu a totes les persones i institucions 
que ens han estat donant suport.  
 
I, amb el convenciment que la feina que fa Càritas a les nostres parròquies és necessària i ha 
de seguir i enfortir-se, fem nostra i fem conèixer la campanya GRÀCIES! 

         Mn. Ramon Donada  Madirolas             
            
                    Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat. I també amb el domini .com                      

http://www.parroquiadecentelles.cat/

