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El valor de l’acolliment 

És el missatge que avui ens porta la Paraula de Déu que 
llegim a la missa. L’acolliment generós d’Abraham a la 
primera lectura i el de Marta i Maria a l’evangeli 
 
L’acolliment ens permet donar una mica del que som i tenim, 
però també enriquir-nos del que l’altre viu i té, del que ens 
pot donar. És un compartir menjar i veure, preocupacions i 

neguits però també servei, donació, companyia i joia. És obrir les portes de casa però 
obrir també el cor, intercanviar  paraules, mirades, gestos i, per què no, també silencis. 
Per acollir ens cal estar atents, amb els ulls oberts i el cor disposat a rebre l’altre i 
interessar-nos per ell i pels qui estima. I fer-ho com si fos Jesús mateix el qui acollim.     
Acollir ajuda el qui és acollit i transforma al qui acull. Dóna vida i ajuda a viure d’una 
manera diferent. No deixem perdre aquest valor de l’acolliment, avui necessari com 
sempre.   
 
 

Intencions de misses  

Dissabte 20 : Miquel i Dolors Gasó 

Diumenge 21 : 10h Comunitat Parroquial. 12h Maria Calm Preseguer. En acció de 

gràcies 

Dijous 25 : Jaume Mas Carreras 

Divendres 26 : Família Torán Aguilar 

Dissabte 27 : En acció de gràcies 

Diumenge 28 : 10h Comunitat Parroquial. 12h Jaume Molera 

 

 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses:  Dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte a les 8 del vespre. 

Dijous 8 matí. Diumenge a les 10h i a les 12h  

Horari de despatx: Dimecres de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la tarda 

Càritas Parroquial : Dijous de 5 a 8 de la tarda 

 

 



Vida de la parròquia 

Formació d’adults. Dimecres vinent, dia 24 a les 9 del vespre als locals parroquials. 
Oberta a tothom. Continuarem rellegint la Carta Pastoral de Quaresma que els bisbes 
bascos van adreçar a les seves comunitats. Té com a fil conductor el relat d’Emmaús.  
 
Enterrament : El dia 18   Concepció Falgueras Castellar de 85 anys d’edat. 
                                                      Que descansi en la Pau del Senyor!  
Activitats parroquials   
Sortida d’estiu : Per la bona acollida que van tenir les sortides dels dos darrers anys, 
aquest estiu proposem anar al Priorat i visitar la cartoixa d’Escaladei recentment 
restaurada. Al matí faríem una visita a la vila de Prades, el Baix Camp, coneguda com 
a Vila vermella pel color de les roques dels voltants.  
Es tractaria, doncs, de dedicar-hi el dia. Proposem el dijous 22 d’agost. Preu del 
viatge, dinar i entrada a la cartoixa d’Escaladei: 36 euros. Termini per inscriure’s: el dia 
12 d’agost. 
 
Arrossada popular – Dinar de germanor : Guardeu-vos el dissabte, dia 7 de 
setembre.  Preu, el mateix de l’any passat, 13 euros.  
  
Capella del Socós : Els dies 7, 17 i 27 de cada mes, a les 7 de la tarda, Rosari pregant 
per les vocacions i l’Any de la Fe. 
 

Col·lectes ............................................................................................................339,30 € 
                                                                                       Moltes gràcies! 
Per a pensar  
 
«Adam, on ets?»: és la primera pregunta que Déu adreça a l’home després del pecat. «On 
ets, Adam?». I Adam és un home desorientat que ha perdut el seu lloc en la creació perquè 
creu que pot arribar a ser poderós, dominar-ho tot, ser Déu. L’harmonia es trenca, l’home 
s’equivoca, i això es repeteix també en la relació amb l’altre que ja no és el germà que hem 
d’estimar, sinó simplement l’altre que molesta la meva vida, el meu benestar. 
  
I Déu planteja la segona pregunta: «Caín, on és el teu germà?». El somni de ser poderós, de 
ser gran com Déu, és més, de ser Déu, porta a una cadena d’errors que és una cadena de 
mort, porta a vessar la sang del germà! 
  
Aquestes dues preguntes de Déu també ressonen avui, amb tota la seva força! Molts de 
nosaltres, m’hi incloc jo també, estem desorientats, no prestem atenció al món on vivim, no 
curem, no custodiem el que Déu ha creat per a tothom i ja no som capaços ni tan sols de 
custodiar-nos els uns als altres. I quan aquesta desorientació assumeix les dimensions del 
món, s’arriba a tragèdies com a la que hem assistit. 
  
'On és el teu germà? La veu de la seva sang clama fins a mi' diu Déu. Aquesta no és una 
pregunta adreçada als altres, és una pregunta adreçada a mi, a tu, a cadascun de 
nosaltres. Aquests germans i germanes nostres miraven de sortir de situacions difícils per 
trobar una mica de serenor i de pau; buscaven un lloc millor per a ells i per a les seves 
famílies, però van trobar la mort. Quants cops els qui busquen això no troben comprensió, 
no troben acollida, no troben solidaritat! I les seves veus clamen fins a Déu! I un cop més us 
agraeixo a vosaltres, habitants de Lampedusa, la vostra solidaritat.  
 
                 Fragment de l’Homilia del papa Francesc  a Lampedusa  (Sicília) 8.7.13 
                                                                          

 
 
 

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


