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

Anem caminant cap a la Pasqua portant en el nostre cor  la creu de la por, de la malaltia, del 
dolor, de la impotència, de la soledat, del confinament, de la mort de tantes persones a casa 
nostra i arreu del món. Esperem que arribi la Resurrecció, la vida joiosa i renovada, el 
retrobament, la salut, la desaparició de la pandèmia, el treball i el lleure, la confiança en els 
nostre cor i la joia de viure. En aquesta espera, però, ja vivim signes pasquals com el servei i 
l’entrega de tants metges i personal d’infermeria, professionals de la salut i personal de 
servei que, malgrat el perill de contagi, tenen cura dels malalts als hospitals, als CAP o al 
domicili, els treballadors de les residències, voluntaris de tota mena que s’han ofert per 
ajudar on sigui i qui sigui, els responsables polítics que han de prendre decisions, els 
transportistes i tots el que treballen per abastir els comerços i farmàcies per servir-nos el 
necessari, els familiars  que estan al costat dels més vulnerables i els que no poden visitar, 
ni fer companyia, ni acomiadar com es mereixen els seus que moren, els pares i mares que 
tenen cura dels petits en aquesta situació difícil, els que preguen sense parar al Senyor i li 
confien les pors i anhels... tots, ells i elles, i tant d’altres que no anomenem són ja signes de 
resurrecció en aquest caminar amb la creu.  
Que en aquest camí hi vegem present el Senyor que a través d’Ezequiel, a la primera lectura 
d’avui, ens  assegura que recobrarem la vida, és dir, que tornarà la salut i  podrem restaurar 
la vida social, retornar al treball i a l’escola... Que encara que entenguem la queixa de Marta, 
a l’Evangeli d’avui, quan diu a Jesús: Senyor, si haguéssiu estat aquí... no creguem que Déu 
ens abandona, sinó que fa camí amb nosaltres, sobretot amb els que més pateixen.  
Ens toca viure aquest any un temps de Passió real, sense que amb els més petits puguem 
gaudir de la festa del Ram, una Setmana Santa diferent i una Pasqua que  no havíem 
imaginat... amb l’esperança de retrobar més endavant la celebració joiosa, la festa 
compartida, la Vida plena.  
Continuem des de casa el nostre camí. No perdem la confiança de deixar ben aviat aquesta 
situació de dolor i sofriment per gaudir de plena salut, de seguretat personal i comunitària,  
de vida a desdir: la nostra resurrecció.  
  

 

Intencions de misses 

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

celebrar les misses habituals. 

 

Catequesi  
Hem fet arribar als pares dels nens i nenes de Catequesi un material que els pot ajudar a 

viure aquest diumenge i qualsevol moment de la setmana, avui que ens havíem de reunir per 

celebrar la Missa Familiar.  

La setmana vinent oferirem a tothom una pauta de reflexió per viure i celebrar la Setmana 

Santa i Pasqua en família, des de casa. 



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. També la 

formació d’adults i reunions. 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 la comunió, ni a la residència ni als domicilis particulars  

que fins ara ateníem. Ja hi tornarem quan sigui possible.  

Avui no hi ha Full Diocesà  en format paper però el podeu consultar “on line” al web del Bisbat 

de Vic / serveis i projectes/ fulls i publicacions. Hi trobareu la carta del Sr. Bisbe Vers una 

Setmana Santa ben diferent. Ens hi hem de preparar.   

Tampoc tindreu en format paper l’Espurna però la trobareu a www.parroquiadecentelles.cat o 

.com  Que ens ajudi a mantenir-nos a prop.    

 
Per compartir amb vosaltres 
 
Tots podem compartir  molt. Segur que, aquests dies, pensem, preguem i fem nostres textos i 
pregàries que ens arriben i ens ajuden a viure amb confiança. Vull compartir el que  
pensava,en feia pregària i escrivia dimecres passat, festa de  l’Anunciació del Senyor. 
 

Demana al Senyor, el teu Déu, un senyal prodigiós.. Is 7,10 
 
És el que fem aquest dies. Tots voldríem que Déu posés fi a la pandèmia i ens alliberés 
d’aquesta opressió. Voldríem que es fes la nostra voluntat (Salm). Potser no sabem veure que 
Ell és present en aquesta situació de dolor precisament perquè és Déu-és-amb-nosaltres. Em 
cal saber-lo veure, saber-lo present acompanyant el meu dolor i refent la nostra confiança.    
 
No tinguis por, Maria... Com pot ser això? Lc,1 
 
Ens movem sempre en aquets dos plans.  No entenem com pot ser això? I Ell ens diu: No 
tinguis por.  Tenim por davant del que ens passa, tenim por perquè la situació cada dia és 
més greu i ens preguntem, un dia i un altre, com pot ser això? : Com pot ser que amb tan poc 
temps haguem passat a viure d’aquesta manera inesperada? Com pot ser que no ens sentim 
segurs i vegem la nostra vida penjada d’un fil? Com pot ser que un sistema de salut que 
creiem lloable estigui a punt del col·lapse?  Com pot ser...  
I això ens fa viure amb por. Per això, potser, la nostra pregària és més freqüent, més sincera, 
més confiada i implora com mai al Senyor. D’Ell depèn la nostra vida, ara sí que ho veiem de 
veritat...!  Des d’aquesta situació viscuda ens sabem poca cosa, dèbils i insegurs en el nostre 
obrar. Necessitem més que mai la vostra ajuda. No ens la negueu, Senyor, avui us la 
demanem, tot celebrant i agraint-vos que essent Déu us hagueu fet realment home i sabeu el 
que és patir, sabeu quines són les limitacions humanes. Que la vostra creu, la nostra creu 
d’avui ens ajudi a arribar ben aviat a la Resurrecció, a la Llum i la vida plena.   

Cordialment. 
 
12 hores de pregària per al Senyor 

 
A tots els que ahir dissabte us vàreu unir a la pregària, des de casa, ja que no ho podíem fer 
en comunitat, moltes gràcies. Que el Senyor continuï beneint-nos mentre esperem el do de la 
seva misericòrdia i ens concedeixi allò que més desitgem, amb la protecció de la Mare de Déu 
del Socós.  

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