Diumenge de Pasqua / B

Número 588 / 4 d’abril de 2021

Bona Pasqua a tothom !

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

Horari de misses
Dilluns, dimarts. dimecres i divendres a les 20 h. Dissabte missa anticipada a les 20 h.
Diumenge a les 11 h.

Intencions de misses
Dissabte Sant a les 20 h: Esp.Joan Vall·lovera i M. Lurdes Roca. Pilar Fraxanet (29è Aniv.)
Diumenge de Pasqua: Isidoro Chávez. Ramon Sala i Teresa Aregall. Maria Dolors Aregall i
Soldevila.
Dissabte a les 20 h: Esposos Giol Mas
Diumenge a les 11 h: Família Vallduriola Mata. Antonia Calm (4t Aniv.).

Vida de la Parròquia
La creu de la Sala Museu: El Divendres
Sant aquesta creu que hi ha a la Sala Museu
va presidir el Via Crucis i la Celebració de la
Passió del Senyor. Així fem realitat el que ens
havíem proposat: Fer que la Sala Museu sigui
viva, no estàtica i que de tant en tant puguem
gaudir del que allà hi guardem.
Valoració personal dels actes de
Quaresma, Setmana Santa i Pasqua 2021:
Us oferim un full on podeu fer la vostra
valoració de les diverses celebracions i actes.
Podeu enviar-ho a la Parròquia per qualsevol
mitjà electrònic dels que disposa o per escrit
deixant el vostre full de resposta o a través
d’una conversa concertada abans. Moltes
gràcies.
Enterraments: El dia 31 Domingo Vilaró
Masnou de 76 anys d’edat. Toni Luna Castilla
de 54 anys.
Que descansin en la Pau del Senyor!

Col·lecta Diumenge de Rams.......................................................................................275,80€
Dijous Sant Col.lecta i donatius per Càritas ............................................................ 328,93€
Divendres Sant per Terra Santa.................................................................................. 344,03€
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

