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Al desert la tenda és un  senyal de trobada i d’acolliment 
 

Hi farem tres tendes, tres cabanes, dèiem diumenge passat. No al desert, sinó a la 
muntanya, de bé que hi estàvem!  
 
Avui les contemplem al desert. I són signe de pas, d’acolliment, de trobada, de 
senzillesa, d’escalf per continuar el camí.  La tenda, haima dels habitants nòmades 
del desert, sostinguda per un pal vertical, amb una coberta de tela o pell de camell, 
fixada al terra però fàcil de fàcil de muntar i desmuntar, perquè pugui  fer el servei 
quan calgui. Espai de repòs per  agafar forces i seguir avançant. La tenda ens 
desvetlla una actitud activa i atenta, sense instal·lar-nos allà on som, sinó maldant per 
donar fruit a cada moment i no fer com la figuera de l’evangeli que ocupa la terra i no 
dóna fruit. El fruit que el Senyor espera de la nostra vida..  

 
    



Tinguem en compte... 
 

Despatx parroquial 

Truqueu abans al  93 881 10 32, o  mòbil 650 443 432 o escrivint un correu a 

info@parroquiadecentelles.cat   

 
Horari de misses 
Aquesta setmana cada dia  a les 19 h. Dissabte missa anticipada a les 19h. Diumenge a les 

11h.   

  

Intencions de misses 

Dissabte 19: Família Ribé Portet. Josep Roca Muntadas. Josefina Vintró. Esposos Josep 
Camps i Josefa Castells.  
Diumenge 20: Joan Nesplé Puig (1r Aniv.) Josep Casals i Pilar Soldevila. Esposos Bonifacio 
Rodríguez i Fidela  Teruel (1r. Aniv.) i Sergio Peláez. 
Dijous 24: Montserrat i Carles 
Dissabte 25: Família Toran Aguilar 
Diumenge 26: Esposos Ton Carrera i Antonia Calm. 
 
Vida de la Parròquia  

   
 24 hores de pregària per al Senyor. Un any més, seguint la invitació del Papa Francesc, 

tindran lloc a la nostra parròquia des del divendres vinent dia 25 de març a la 12 del migdia 
fins les 9 del vespre i el dissabte 26  de les 9 del matí a les 12 del migdia.  Hi haurà 
l’església oberta durant aquest temps. En comú tindrem el divendres viacrucis a les 6 de la 
tarda i la missa a les 7 de la tarda i el dissabte la pregària de Laudes a les  9 del matí i la 
pregària final a les 12 del migdia.  

 
 Enterraments: El dia 13 Mercè Llavina Matavacas de 95 anys d’edat. El dia 15 Toni Riera      

Puigrodon de 52 anys.  
                                                                                           Que descansin en la Pau del Senyor! 
  
 Col·lectes ..............................................................................................................244,60€ 

Full i Espurna.....................................................................................................      13,04€  
Donatiu.....................................................................................................................50’00€ 
   
Penseu a deixar l’import del Full i Espurna a la caixeta corresponent. Moltes gràcies!   
 

Per a pensar 

Sant Josep és un dels sants que més notorietat pren amb el pas dels segles. Des del segle 

XVI és el patró dels fusters; més endavant ho serà d’altres professions, com els pregoners, 

els aiguaders.. i actualment és patró de l’Església Universal i dels seminaris. El papa 

Francesc va signar, el desembre de 2020, la Carta apostòlica Patris corde (Amb cor de pare), 

(que vam aprofundir per l’Advent) i va dedicar tot l’any 2021 a Sant Josep. En el document, el 

Sant Pare destaca que Josep és el pare en la tendresa, el pare en l’obediència, el pare en 

l’acolliment, el pare del coratge creatiu, el pare treballador, i el pare a l’ombra, des d’un 

eloqüent silenci. Simbolitza l’home treballador que ensenya l’ofici als seus fills, la persona que 

promou el respecte i el coneixement dels principis del judaisme dins la família, el pare 

bondadós i amatent d’una família i, per damunt de tot, és l’home just. 

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

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blank
http://www.parroquiadecentelles.cat/

