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Deixem-nos acompanyar 

per Jesús 
Mentre caminaven i discutien, 
Jesús mateix els aconseguí i 
es posà a caminar amb ells. 

 
Deixem-nos acompanyar per 
Jesús ressuscitat com els 
deixebles que van a Emaús. 
Deixem-nos acompanyar per 
ell, fem-li un lloc en el nostre 
caminar. Que ell es faci seu  el 
nostre neguit i que nosaltres 
tinguem les orelles obertes per 
escoltar el que ens diu, els ulls 
atents per descobrir que és ell 
i el cor  disposat a acollir-lo.                                                                                                        
Deixem que ens acompanyi  
i faci camí amb nosaltres, ara 
que es fa tard i estem                                                                                                   
cansats de viure en l’aïllament, 
la por i la foscor que provoca    

                                                                                                    la inseguretat d’aquesta crisi.  
Ens ajudarà a esvair els nostres dubtes i desesperances i refarà la nostra confiança en el 
futur, retornarà la llum als nostres ulls i abrusarà els nostres cors perquè canviem la manera 
de fer les coses, de veure el  món, de tractar els germans i de valorar allò que  realment té 
valor per a la nostra vida.  
Nosaltres esperàvem... crèiem que tot estava sota control, que érem inviolables i que tot 
aniria com ho teníem previst.  Ara d’això ja fa molts dies, i veiem que el nostre horitzó ha 

canviat i que ni tan sols tenim clar què passarà demà o la setmana vinent... per això li 
demanem que es quedi,  que entri a casa nostra i segui a taula. I ell ho fa, No ens deixa. De 
fet no ens ha deixat mai, Potser no el vèiem perquè ens semblava que no el necessitàvem, 
que ja ens ho fèiem sols... Ara sí, sense ell no sabem avançar i el busquem en la pregària, 
en la petició i volent estar amb comunió amb ell. I un cop a taula parteix el pa i els el dona. 
L’Eucaristia que els fa obrir els ulls i reconèixer-lo com aquell que creien desaparegut per 
sempre. I contents comparteixen amb els altres el que ha esdevingut en el seu camí. 
 
 

 

 

 

Grup de Difusió 
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Per fer més fàcil la comunicació, la Parròquia ha creat un Grup de Difusió per compartir 

l’Espurna i  altres comunicacions que siguin d’interès. Si voleu formar-ne part feu-nos arribar 

el vostre nom, cognoms i mòbil. Podeu fer-ho trucant o enviant un whatsapp al 650 443 432.  

 

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  o demanar-nos que us l’enviem. Que ens 

ajudi a mantenir-nos a prop.    

 

Donatius per Càritas i la Parròquia  
S’ha rebut a la bústia de la rectoria un donatiu de 130,00€ per a la Parròquia i Càritas. Els 
repartirem. També directament Càritas ha rebut dos donatius més. Agraïm que hi penseu, 
sobretot ara que per a més gent la crisi  suposa un maldecap afegit a la manca de recursos. 
Per això us  indiquem el  cc de la Parròquia a Caixabank: ES97 2100 0127 6302 0007 4398 i 
el de Càritas Parroquial: ES89 2100 0127 6902 0043 8968 per si voleu fer els vostres 
donatius per aquest mitjà. Moltes gràcies.   
 

Per compartir amb vosaltres 
 
Del llibre  Una Iglesia nazarena de Víctor Codina  SJ. Ed Sal terrae, pàg. 180 
 
Los evangelistas nos narran que las mujeres, al amanecer del primer día de la semana, 
fueron al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús; se preguntaban quién les retiraría la  piedra 
del sepulcro y se vieron sorprendidas al ver la tumba vacía y escuchar las palabras de los 
ángeles que les decían que Jesús de Nazaret había resucitado y vivía; ellas creyeron y lo  
anunciaron a los discípulos, los cuales no las creyeron. Lo radicalmente nuevo no puede ser 
creído por la razón dominante.  
También nosotros, ante tantas señales de muerte, hemos de cambiar de mentalidad y creer 
que, si Jesús de Nazaret ha resucitado de entre los muertos, hay esperanza. Otro mundo es 
posible, otra Iglesia es posible. Hemos de saber dar razón de nuestra esperanza (1Pe 3,15). 
 

Sabrem bastir aquesta nova església? Sabrem repensar la nostra activitat litúrgica, pastoral, 
catequètica i caritativa per fer una església diferent, més atent a les persones amb dificultats, 
que pateixen i que passen necessitat?  
El Sr. Bisbe, en una carta  enviada aquesta setmana, ens demanava  de  comunicar-li per 
escrit què veiem que ens diu el Senyor, en aquest “avui” que ens pertoca viure, respecte a la 
nostra vida i el nostre ministeri i al futur com a servidors de l’Església, quan puguem retornar  
a la normalitat de la vida social i eclesial.  
Personalment prefereixo no respondre-ho encara, sinó viure aquesta situació i un cop avançat 
el camí compartir junts i amb serenor aquesta reflexió eclesial  i  debatre, sense por,  aquelles 
qüestions que la realitat ens ha fet descobrir.   
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