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 QUARESMA  2020 : CAMINEM JUNTS CAP A LA CREU I LA RESURRECCIÓ 

El tercer diumenge de Quaresma ens ofereix la possibilitat de veure la desconfiança del 
Poble d’Israel envers Déu, a la primera lectura,  i el joiós passatge de la samaritana a 
l’evangeli. Dos textos que són una catequesi  que ens ajuda a entendre la pedagogia que 
Déu segueix per apropar-se a la humanitat. Textos que ens va bé tenir-los presents en els 
moments de crisi  sanitària i social que vivim en aquests dies. També des d’aquesta situació 
caminem junts cap a la Creu i la Resurrecció. I ara se’ns demana caminar en comunió 

cadascú des de casa seva, perquè hem de protegir-nos i protegir els més vulnerables. Tots 
tenim ràdio o televisió i, si volem, puguem seguir-hi la missa cada dia. La pregària i la 
comunió espiritual han d’acompanyar aquesta situació especial. Estem en contacte.  
Moltes gràcies per la vostra comprensió.   
 

 

 

Intencions de misses 

De moment posposem les celebracions que hi havia encomanades fins que tornem  a 

celebrar les misses habituals. 

 

Tinguem en compte... 
 

Mentre duri l’estat d’alarma suspenem les celebracions habituals a l’església, les celebracions 

de l’Eucaristia amb participació de fidels, també la dominical i totes les activitats pastorals i de 

formació: catequesi familiar, catequesi de comunió, però demanem als pares que cuidin el 

treball que tenen assignat per als nens i nenes, mentre duri aquesta situació, formació 

d’adults, reunions  i el despatx parroquial preferentment per telèfon  938 811 032  o 650 443 

432 o bé a info@parroquiadecentelles.cat  Tampoc podem celebrar la missa a la Residència 

Sant Gabriel ni distribuir-hi la comunió, ni a la residència ni als domicilis particulars  que fins 

ara ateníem. Ja hi tornarem quan sigui possible.  

 

Càritas parroquial: El Centre Distribució d’Aliments restarà tancat mentre duri la situació 

actual.   

 
Full diocesà i Espurna.............................................................................................. 55,91€ 
Col·lecta  ...........................................................................................................        345,09€   
Donatiu  ...............................................................................................................        80,00€   
 

 

mailto:info@parroquiadecentelles.cat


 
Últim comunicat del bisbe de Vic a tota la diòcesi 

davant la crisi sanitària actual d’acord amb l’estat d’alarma 

 
 
Donat l’estat d’alarma decretat pel Govern espanyol, el bisbe de Vic comunica les decisions 
greus i doloroses, però necessàries per a la salut, següents: 
 

 Queden suspeses totes les celebracions de l’Eucaristia amb participació de fidels, 
també la dominical. Els preveres, per tant, celebraran la missa sense poble, pregant 
pels malalts, pel personal sanitari i per tots els fidels i per la contenció d’aquesta 
pandèmia. 

 Se suspenen les celebracions i els actes devocionals públics.  

 La celebració dels enterraments consistirà en la pregària per l’etern descans del difunt 
(responsori) a l’entrada de l’església, al cementiri o al tanatori. Sempre només amb les 
persones més properes a la persona traspassada i seguint escrupolosament les 
indicacions donades per les autoritats civils i sanitàries per a situacions d’aforament 
anàlogues.   

 Es demana que les esglésies estiguin obertes per a la pregària personal dels fidels, 
allà on sigui possible, sempre que es respectin les indicacions de les autoritats civils 
competents. Es procurarà estar disponible, en moments establerts, per al sagrament 
de la penitència, en espais oberts i distants.  

 S’insisteix en la necessitat d’evitar tota reunió i activitat pastoral.  

 Els preveres i diaques procuraran atendre les necessitats espirituals dels fidels. 
Alhora, se’ls demana que siguin model i exemple en el seguiment de les indicacions 
donades per les autoritats sanitàries. Els de major edat o risc, caldrà que romanguin a 
casa i exerceixin la cura pastoral a través del telèfon i Internet. A tots se’ls demana 
evitar actituds poc prudents. Fer-ho és un acte de caritat envers els altres.  

 Serà bo seguir la missa a través de la televisió, de la ràdio o d’internet. També és un 
bon moment per pregar amb la paraula de Déu o altres pregàries en família, com el 
sant rosari. 
 

Es recorda novament: 
 

 És moment d’intensificar la pregària confiada en Déu. Serà bo acudir a la intercessió 
de la Mare de Déu i dels sants.  

 És moment per intensificar la caritat. Caldrà exhortar-nos mútuament a evitar que 
ningú no se senti sol, a atendre les necessitats dels altres i concretar amb fets la 
fraternitat, amb especial atenció als més vulnerables. Exhortem a ser creatius en 
aquest aspecte, seguint sempre les indicacions sanitàries: serà bo utilitzar el telèfon, 
internet, etc.  

 
Vic, 14 de març del 2020 
 

 
 
Per a pensar 
 
 La grandesa de l’ésser humà no està en el que es veu, sinó en el que porta al cor . J. T. 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

