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Al desert reneix la vida, tot un símbol de la Pasqua   
 

La llum, el cel blau, el sol brillant i ardorós. Al desert la vida reneix: el camí del 

poble cap a la terra promesa, el divendres sant que ens porta  a la Pasqua. El 

desert és silenci, és immensitat, no té camí traçat, cal fer-lo. La incertesa i la 

complexitat les hem viscut en aquests temps de pandèmia i ara en la guerra: la 

llibertat individual,  el control social, la salut pública, els alts i baixos de 

l’economia, la interdependència i l’aïllament, la supervivència  individual i la 

vulnerabilitat col·lectiva, el desconcert i la creativitat que fa aflorar noves realitats i 

transformen la vida. Vés-te’n i d’ara endavant no pequis més, diu Jesús a la dona: 

invitació a una vida nova, diferent, neta i  plena, fruit del perdó que ha de superar 

la llei. La vida que ens porta a reflexionar el que som, com som; més enllà de 

jutjar i condemnar l’altre. En sentir això, s’anaren retirant l’un darrere l’altre...Ens 

cal aquesta mirada interior que la Quaresma ens convida a fer per abastar  la vida 

nova de la Pasqua.  

    



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 
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres a les 20 h. Dissabte missa anticipada a les 20h. 

Diumenge a les 11h.   

  

Intencions de misses 

Dissabte 2: Tomàs Puigbó i Rosa Rosiñol. Miquel Criach Cirera  
Diumenge 3: Lluís Molera Morell (3r Aniv.)  
Dissabte 9: Esposos Giol Mas 
Diumenge 10:M. Dolors Aregall 
 
Vida de la Parròquia  

 Donació a la parròquia d’una creu, obra de Jaume Puigdomènech Soler 
 Aquest dissabte vinent, dia 2 d’abril, a la missa del vespre, s’ha fet 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.  Moltes gràcies. 
 
Missa Familiar: Avui diumenge, a les 11 del matí.   

 
 Catequesi Familiar: Dilluns trobada de catequesi de pares i mares a les 21h. 

  
Celebració comunitària de la penitència 
Dijous dia 7 a les 20h, per preparar la Pasqua i celebrar el perdó.    

 
 Diumenge de Rams 
 Diumenge vinent, dia 10, benedicció dels rams i palmes davant l’església a les 11 del matí. 

Processó d’entrada a l’església  i celebració de la missa, amb la participació dels nens i nenes 
de catequesi.   

  
 Centre Parroquial: Diumenge vinent, dia 10, a les 18h Palmira a Pardines, amb Bubulima 

teatre.   
  
 Col·lectes dissabte i diumenge passats.......................................................... .....298,78€ 

Full i Espurna..................................................................................................... ..      28,56€  
Donatius.......................................................................................................... ...........50,60€ 
  Penseu a deixar l’import del Full i Espurna a la caixeta corresponent. Moltes gràcies!   
 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

