Diumenge 5 de Quaresma / B

Número 586 / 21 de març de 2021

Setmana Santa i Pasqua 2021
Us avancem els horaris de SETMANA SANTA perquè els tingueu presents.
Dissabte del Ram dia 27 de març, a les 7 del vespre Missa anticipada del Ram, amb
benedicció de palmes i rams a l’interior de l’església al començament de la missa,
respectant l’aforament.
Diumenge del Ram dia 28 de març, a les 11 del matí Missa del Ram amb benedicció de
palmes i rams a l’interior de l’església al començament de la missa, respectant l’aforament.
Dijous Sant dia 1 d’abril, a les 8 del vespre Missa de la Cena del Senyor i pregària
eucarística en acabar la missa. No hi haurà Vetlla de pregària.
Divendres Sant dia 2 d’abril, a les 10 del matí Via Crucis a l’interior de l’església.
L’església restarà oberta per a la pregària personal fins la 1 del migdia. A les 6 de la tarda
Celebració de la Passió del Senyor.
Vetlla Pasqual, dissabte 3 d’abril, a les 8 del vespre.
Diumenge de Pasqua dia 4 d’abril, missa a les 11 del matí.
Properament anunciarem el dia i l’hora de la Celebració Penitencial de Quaresma.

Tinguem en compte...
Festa del Ram: Diumenge vinent no podrem fer la benedicció de rams i palmes al davant de
l’església. Tampoc la processó d’entrada. Farem la benedicció a l’interior en començar la
missa d’11, però mantenint l’aforament. Igualment el dissabte 27 abans de començar la
missa de les 7 del vespre.
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.

Intencions de misses
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.
Dimarts 23: Pere Rovira Magem
Dijous 25: Carles i Montserrat
Divendres 26: Família Torán Aguilar
Dissabte 27: Família Aguilar Garriga. Pere Rovira Magem
Diumenge 28: Joan Crusellas Freixa. Lluís Molera Morell (2n Aniv.)

Vida de la Parròquia
L’Espurna en color: A partir d’avui trobareu l’Espurna en color en format paper, com ja era
així pels que la rebeu per WhatsApp. Naturalment, això suposa un cost més elevat per la
Parròquia, però confiem que uns i altres ho tindreu en compte. Moltes gràcies!
Enterraments: El dia 17 Jaume Puigdomènech Soler de 86 anys d’edat. El dia 18 Joan
Nesplé Puig de 59 anys.
Que descansin en la Pau del Senyor!

Col·lectes ....................................................................................................................331,00€
Donatiu......................................................................................................................... 50,00€
Deixa el teu donatiu a la caixeta de l’entrada / sortida de l’església. Gràcies.

Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat

I també amb el domini .com

