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La comunitat eclesial: un oasi  
La comunitat parroquial, constructora d’oasis 

L’oasi enmig del desert, un espai fèrtil contraposat a l’aridesa, l’aigua contraposada a 
la sequedat del paisatge, l’alliberament dels israelites contraposat a la ignomínia 
d’Egipte, la festa de celebració de la Pasqua  que deixa enrere les privacions de la 
travessa del desert, la possibilitat de menjar els productes del país en lloc del 
mannà... la vida en plenitud que es retroba retornant al pare que ens abraça, que ens 
espera, ens vesteix, ens calça i posa l’anell de l’amistat, que no té en compte el 
passat sinó que ens fa  gaudir del present, que cura les ferides i ens vol reconciliats 
amb el germà. Encara que aquest no celebri el nostre retorn, ell sí que ho fa i ho 
comparteix. Perquè som vulnerables hem de ser ferment de perdó, de comunió. 
Constructors d’oasis, de trobada, de repòs, de compartició i de riquesa humana. 
Enmig de la sequedat de l’entorn l’Església ha de ser un oasi espiritual i humà pel qui 
busca l’aigua que és vida, l’aire fresc que destil·la evangeli, l’ombra que protegeix de  
tot allò que fa irrespirable la vida, l’espai que convoca, aplega i crea comunió i 
fraternitat. Com a comunitat parroquial siguem oasi per a tothom qui el cerqui i  
constructors d’oasis en un entorn sovint massa àrid.  
    



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 
Canvi d’hora: A partir d’aquesta setmana cada dia  a les 20 h. Dissabte missa anticipada a 

les 20h. Diumenge a les 11h.   

  

Intencions de misses 

Dissabte 25: Família Toran Aguilar. Pere Rovira i Germans Sala Rovira  
Diumenge 26: Esposos Ton Carrera i Antonia Calm 
Dissabte 2: Tomàs Puigbó i Rosa Rosiñol. Miquel Criach Cirera  
Diumenge 3: Comunitat parroquial. 
 
Vida de la Parròquia  

 Donació a la parròquia d’una creu, obra de Jaume Puigdomènech Soler 
 Dissabte vinent, dia 2 d’abril, a la missa del vespre, tindrà lloc la recepció i benedicció d’una 

creu feta per Jaume Puigdomènech Soler, que va morir fa un  any, i que la seva filla Imma ha 
donat a la parròquia.   

  
 Catequesi Familiar 

Dimecres a ¼ de 6 de la tarda trobada  en grup i presentació del treball de catequesi fet pels 
nens i nenes. 

  
Missa Familiar 
Diumenge vinent, dia 3 a les 11 del matí.   

 
 Mans Unides 
 Com cada final de mes ens reunirem el proper dia 31, dijous, a les sis de la tarda al local de 

Mans Unides. Com sempre si algú te interès d’acompanyar-nos, ho celebrarem.  
  
 Col·lectes ..............................................................................................................313,37€ 

Full i Espurna.....................................................................................................      22,43€  
Donatius..........................................................................50.00 , 40,60....................90,60€ 
   
Penseu a deixar l’import del Full i Espurna a la caixeta corresponent. Moltes gràcies!   
 

Per a pensar 

Doneu-nos, Senyor, la veritable pau: aquella pau que ens fa estar reconciliats amb vós, Pare, 
i amb nosaltres mateixos i amb el nostre entorn.  
Doneu-nos, Senyor, aquella pau que neix d’un cor bo i d’un esperit recte. 
Doneu-nos la pau que neix de l’acceptació dels propis límits, de la confiança mútua, 
del respecte a les diferències,de la voluntat de coincidència,de la capacitat de sofriment i de 
perdó,de la disponibilitat per al diàleg i el treball amb els altres… 
Doneu-nos, Senyor, la vostra Pau: una pau que ens faci actius, tolerants, 
creadors, lliures, justos, alegres i persones d’esperança. 
Us ho demanem per Crist Senyor nostre. Amén.  
(Del web de la parròquia de Centelles) 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

