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Bona Pasqua 2020

Celebració de la Setmana Santa i Pasqua
Com que no podem trobar-nos a l’església en comunitat us hem ofert uns vídeos cada un
d’aquests dies. Esperem que us hagin ajudat a celebrar a casa el que és central aquests dies,
que us hagin fet sentir en comunió i sabent-nos comunitat que no pot reunir-se per celebrar la
festa central de la seva fe, que us hagin ajudat a pregar i a donar gràcies per tant gestos de
solidaritat i de donació que vivim aquests dies. I avui no us deixeu abatre per la tristor i el
desànim, transformeu la por en coratge, la tristesa en joia, la foscor en llum com les dones i
els deixebles aquell matí de Pasqua.

Grup de Difusió
Els que vulgueu rebre comunicació en línia de la Parròquia feu-nos arribar el vostre nom,
cognoms i mòbil per poder-vos afegir al Grup de Difusió que hem creat des de la Parròquia i
us enviarem l’Espurna i les altres comunicacions que anem compartint. Podeu fer-ho trucant
al 650 443 432. D’aquesta manera podeu també recuperar els vídeos d’aquesta setmana.

Tinguem en compte...
Despatx parroquial: No hi ha horari de despatx parroquial però si us convé truqueu al tel. 93
881 10 32, o mòbil 650 443 432 o escriviu un correu a alarosala@gmail.com o a
info@parroquiadecentelles.cat
CÀRITAS no tanca. Encara que el Centre de distribució d’aliments no serveixi aliments
presencialment si que ho fa portant-los a casa dels qui ho necessiten, previ contacte amb els
Serveis Socials de l’Ajuntament de Centelles. Agraïm als voluntaris joves que s’han ofert per
fer aquest servei que no pot fer el personal de Càritas més gran.
Full Diocesà i Espurna: No es publiquen en format paper però els podeu consultar “on line”
al web del Bisbat de Vic / serveis i projectes/ fulls i publicacions, i al web de la nostra
parròquia: www.parroquiadecentelles.cat o .com Que ens ajudi a mantenir-nos a prop.

Per compartir amb vosaltres
Un Dijous Sant diferent, una eucaristia viscuda de manera diferent
Pensava. És curiós. Joan en lloc d'explicar-nos el darrer sopar, l'eucaristia, ens presenta una
acció de Jesús: renta els peus als deixebles. Es treu el mantell, tot un símbol i es posa una
tovallola, símbol de servei, de donació, d'ajuda.
Avui Dijous Sant, potser no tenim l'eucaristia i ens hem d’acontentar amb la comunió
espiritual, però tenim la possibilitat de fer el mateix que Jesús. I fer-ho com ho fa molta gent
avui, com Jesús: penso, sense mantell, sense casulla, però amb les bates, les mascaretes i
els guants, totalment servidors dels malalts. Poseu-hi rostres aquí. Qualsevol dels que veiem
els vespres a Primera Línia, o els que coneixeu personalment. Agraïm a l’evangelista Joan
que posi en paral·lel l'eucaristia i el rentament de peus, El missatge és eloqüent i ens diu que
sense el servei, sense arromangar-se i posar-se la tovallola no hi ha eucaristia.
Encara que avui no puguem combregar no deixem de fer un servei, posar-nos a disposició del
qui ens necessita i atendre'l amb estimació i tendresa. Aquest gest, fet amb amor, és
eucarístic.
Bona Pasqua a la comunitat: L’alcalde em fa arribar aquesta salutació que rebreu també per
altres mitjans i em demana que us la transmeti. Així ho fem: Desitja una bona pasqua a la
comunitat parroquial i que tinguem sort i Salut. Una forta abraçada. Igualment, des d’aquí, ho
desitgem a ell i a tots els centellencs i centellenques. Moltes gràcies.

