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SETMANA SANTA I PASQUA 2022
HORARI DE LES CELEBRACIONS
DIUMENGE DEL RAM, dia 10 d’abril
A les 11 hores davant l'església parroquial Benedicció dels rams i
seguidament Missa de la Passió del Senyor
DIJOUS SANT, dia 14 d’abril
A les 20 hores Missa de la Cena del Senyor i Vetlla de pregària eucarística.
L’església romandrà oberta fins les 21,30h.
DIVENDRES SANT, dia 15 d’abril
A les 10 del matí Via Crucis per l'interior del temple
A les 18 hores Celebració de la Passió del Senyor
DISSABTE dia 16 d’abril
A les 22 hores VETLLA PASQUAL:
Benedicció del Foc Nou i Pregó Pasqual
Litúrgia de la Paraula, del Baptisme i de l'Eucaristia
DIUMENGE DE PASQUA, dia 17 d’abril
Missa a les 11 hores.

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 i dimecres i dijous a les 20 h. Divendres Celebració de la Passió del Senyor a
les 18 h. Dissabte Vetlla Pasqual a les 22 h. Diumenge a les 11h.

Intencions de misses
Dissabte 9: Esposos Giol Mas
Diumenge 10: M. Dolors Aregall
Dilluns 11: Família Vallduriola Mata
Diumenge 17: Bonifacio Rodríguez i Fidela Teruel i Sergio Peláez (1r Aniv.)

Vida de la Parròquia
Enterrament: El dia 9 Joan Codina Font de 94 anys d’edat.
Que descansi en la pau del Senyor!
Col·lectes dissabte i diumenge passats.......................................................... ......254,57€
Full i Espurna..................................................................................................... ..
24,99€
Donatius.......................................................................................................... ...........50,60€
Penseu a deixar l’import del Full i Espurna a la caixeta corresponent. Moltes gràcies!
Dijous Sant: La col·lecta és a favor de Càritas
Divendres Sant:La col·lecta és a favor de Terra Santa.
Centre Parroquial: Avui diumenge dia 10, a les 18h, Palmira a Pardines, amb Bubulima
teatre.

Per a pensar
La sinodalitat

La sinodalitat, de la que des del Concili Vaticà II se’n parla més, i ara encara més ja que el
papa Francesc convoca tota l’Església a «caminar junts» (això vol dir sinodalitat), és una
forma tradicional d’organització i de treball de l‘església. El Papa vol que aquest camí sinodal
ajudi a fer-nos més conscients que tots formem part de l’Església com a Poble de Déu,
siguem on siguem (parròquies, moviments, associacions o institucions d’Església,
congregacions religioses, serveis diocesans, etc.). En definitiva, la sinodalitat vol ajudar-nos a
ser un millor Poble de Déu en el món concret en què vivim (familiar, professional, cívic,
sociopolític… i eclesial)
En paraules actuals podríem dir que sinodalitat és treball en equip, consultar, escolta activa,
diàleg a fons, participació democràtica, arribar a consens, respectar les minories, col·locar els
drets humans dins l’església... Q.C.

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

