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L’acolliment 
 

Jesús entrà en un poblet, i l’acollí una dona que es deia Marta. Una germana d’ella,  
que es deia Maria, asseguda als peus del Senyor, escoltava la seva paraula. (Lc 
10,38). 
 
Dues formes d’acollir Jesús, les dues importants. Dues formes d’acollir els altres. 
Darrera de cada una, hi ha un estil de ser, un tipus de persona, una interioritat, una 
relació concreta i un acollir i sentir-se acollit. Segurament tots participem de les dues, 
som acollidors i ens agrada sentir-nos acollits, busquem donar però també estem 
disposats a rebre, a vegades volem fer-nos-ho sols, però també, si cal, busquem l’ajut 
dels altres. Som actius i contemplatius alhora, 
L’acolliment, per ser bo de debò, ha de ser obert, generós, atent, i fet des del cor,  
senzill, serè i a la mesura de les pròpies possibilitats i capacitats. I a tothom, als 
amics i als desconeguts. Un costa més que l’altre. I  sinó, pensem en les dificultats  
que tenim per acollir el desconegut, l’estranger, el refugiat, en definitiva el pobre...  
Tenim molt per aprendre a fer nostre l’acolliment, sense por, sense fer diferències,  
sense valoracions qualitatives, simplement  acollint la persona, escoltar-la i  rebre  
regal de la seva presència i  saber regalar-li allò que nosaltres tenim i som.  
    

 



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  hi haurà missa cada dia a les 20 h. Dissabte missa anticipada a les 20h. 

Diumenge a les 11h.   

 

Intencions de misses 

  
Dissabte 16: Excepcionalment avui a les 20,15h. Família Ribé Portet 
Diumenge 17: Enric Aregall. Pedro Sánchez García. Família Argelagués Noguera     
Dimecres 20: Carme Canosa 
Divendres 22: En acció de gràcies pel Pelegrinatge a Lurdes 
Dissabte 23: Jaume Vila i M. Lurdes Vall·llovera. Antoni Muns Arumí 
Diumenge 24: Anna Gueldos Soriano  
 
Vida de la Parròquia  

                     
Bateig: Elna Padrosa i Camps, filla de Jordi i Anna. Van ser padrins Joan Turró Espelt i Marta 
Padrosa Roma.  
   Benvinguda a la comunitat parroquial! 

             
 Col·lectes dissabte i diumenge ............................................................ ........ 266,11€ 

Full i Espurna........................................................................................... ..        21,77€ 
Donatiu..................................................................  ............................ ............... 50,00€ 
Donatiu Càritas........... ..................................................................................      50,00€ 

 

  Per a pensar 
Acabo de rebre el  Butlletí núm. 139 de l’Associació Bíblica de Catalunya.  Em vaga de llegir-

lo  i, avui que tenim espai us transcric el text de Lucía Díaz Alonso a la pàg. 58:  

EVANGELI ÉS DIR AMIC 

Evangeli és dir amic, és dir germà. 

Evangeli és donar-te el meu temps, és donar-te la meva mà. 

Evangeli és mirar-te els ulls, és riure amb tu. 

És compartir la teva pena, és portar-te a Crist (bis) 

Evangeli  és portar la pau sempre amb tu.  

Evangeli és estimar de franc fins a caure rendit. 

Evangeli és dir “t’estimo” al teu enemic.  

Abandonar la vida a les mans de Crist (bis). 

Evangeli és viure com un  pobre que tot ho espera. 

Evangeli és mirar el cel amb ulls de nen. 

Evangeli és donar gràcies al Pare en néixer el dia. I continuar cantant tot fent camí(bis). 

Evangeli és sembrar llibertat, és viure units. És portar l’esperança a un món que plora perdut. 

Evangeli és trencar cadenes, és obrir sepulcres. 

No el busqueu mort que viu entre els vius (4 vegades) 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

