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L’aigua ens dóna vida 
 
Cada diumenge, cada vuit dies els cristians des d’aquest inici pasqual ens reunim 
per trobar-nos en comunitat, per escoltar  el que ens diu Jesús, la Paraula de Déu, 
per  asseure’ns a taula amb Jesús al mig, per enfortir la nostra fe i per dir de nou 
amb Tomàs, Senyor meu i Déu meu.  I sortir-ne  contents d’haver-nos trobat,  amb 
ganes de servir-lo en els germans, disposats a obrir les portes i els camins de la 
vida, amb menys por i més confiança en Déu, el nostre Pare.                                                     
 

     



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 10: Esposos Giol Mas  
Diumenge 11: Família Vallduriola Mata. Antonia Calm (4t Aniv.). 
Dilluns 12: Ànimes 
Dissabte 17: Esposos Rovira Sala. Tomàs Puigbó i Rosa Rosiñol  
Diumenge 18: Maria Calm Preseguer 

 

Vida de la Parròquia  
 

                       Valoració personal dels actes de Quaresma, Setmana Santa  i Pasqua 2021 
 

La setmana passada us oferíem un full de valoració dels diversos actes i celebracions 
d’aquests dies a la Parròquia. No és el primer any, però no aconseguim massa respostes. 
Amb aquesta invitació volem compartir el que es va fent i com ho portem a terme. Des de 
diverses òptiques i sensibilitats és bo de saber com es rep el que la Parròquia ofereix. Potser 
estem molt acostumats a que tot se’n doni fet i ens sorprèn que se’ns demani la nostra pròpia 
valoració, però cal que ho anem fent, perquè la parròquia som tots, no només el rector i a les 
celebracions hi participem tots no només el qui presideix. Apa, doncs, animeu-vos i  digueu-hi 
la vostra. Servirà per millorar-ho els propers anys.  
Això val també per a la preparació. Hauríem de créixer en la preparació de les celebracions. 
Preparar-les en grup o personalment i compartir-les fa que ens hi endinsem més i en les 
sentim més nostres. Quan les celebrem les vivim d’una manera especial, més profunda. Ara 
la situació que vivim no ens deixa interrelacionar massa, però,  així hi tot, no podem deixar de 
fer-ho. Ho vam oferir en la preparació del Via Crucis del Divendres Sant i no vam aconseguir 
prou gent que preparés cada una de les catorze estacions. Malgrat tot, va valer prou la pena 
sentir l’aportació de les persones, grups o famílies que les van preparar. És una bona manera 
de fer i sentir-nos comunitat que celebra.  
 
Enterrament: El dia 10 Maria Rosa Garriga Montero de 93 anys d’edat.  

  Que descansi en la Pau del Senyor! 

 
Col·lectes........................................................................................................................304,17€ 
Donatius ......................................................................................................................   150,00€ 
Donatiu per Càritas .....................................................................................................  100,00€ 
 
Deixa el teu donatiu a la caixeta de l’entrada / sortida de l’església.  Gràcies. 

             

 Per a pensar  
Jesús al centre, no només dels deixebles, sinó  el centre de les nostres comunitats, de la 

nostra comunitat. A Ell ha d’anar adreçada la nostra mirada, perquè no perdem el nord.           

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

