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La Quaresma:   
fer camí amb Jesús  
per arribar a Jesús 
 

3r diumenge: Jesús és Aigua 
(Jn 4, 5 - 42) 
 
 
Avui som convidats a fer camí amb 
Jesús, a demanar-li que ens doni la seva 
aigua que sadolli la nostra set  i que ens 
doni força per avançar amb pas ferm, no 
havent d’anar amunt i avall arrossegant 
la nostra vida carregats amb 
experiències que no acaben d’omplir-
nos.  Senyor, doneu-nos aigua 
d’aquesta, diem amb la samaritana.  
Una aigua que és sinònim de vida i 
d’amor. La necessitat que tots tenim 
d’estimar i sentir-nos estimats, de tenir 
vida i sentir-nos vius, de donar vida als 
altres i ajudar a viure al nostre entorn. 
Les ganes i la necessitat que tenim de 
no sentir-nos sols, de trobar-nos amb  
algú amb qui dialoguem a fons, algú 
amb qui ens podem comunicar, algú que 

ens comprèn i es fa càrrec de la nostra situació, algú que ens obre a la gent i ens 
porta a comunicar-los el qui hem  descobert i sentit, el qui hem trobat pel camí i com 
ha omplert les nostres  carències. Jesús, aquest que és Vida, aquest profeta 
reconegut com a tal per la samaritana, el Messies esperat, el qui ens convida a  
adorar el Pare en esperit i en veritat, interiorment, de tot cor.  
Avui la nostra ofrena doncs, és aquesta gerra d’aigua  que afegim a la Bíblia i les 
pedres dels diumenges anteriors. L’aigua tant desitjada per tots avui, en aquest 
temps de secada.  L’aigua que és un bé escàs i que no hem de malversar, sinó  
aprofitar-la al màxim i rebre-la com un do del Senyor que fa rebrollar les fonts, omple 
de saó els sembrats  i manté verds els boscos. L’aigua, sense la qual l’home no pot 
viure. Jesús, el Crist, que és la nostra vida i el nostre company de camí amb qui 
caminem per  arribar a Ell.  
    

 



Tinguem en compte... 
 

Despatx parroquial 

Truqueu abans al  938 811 032 o escriviu un correu a info@parroquiadecentelles.cat   

 
Horari de misses 
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres a les 19h. Dissabte missa anticipada a les 19h. 
Diumenge a les 11 del matí.  Durant la Quaresma, els dies feiners, iniciarem la missa amb la 
pregària de Vespres.  

 
Intencions de misses 
Dissabte 11: Josep Puigbó Rusiñol (21è Aniv.)  
Diumenge 12: Antoni Riera Puigrodon  
Dilluns 13: Tomàs Lloret i Anna Roca 
Dissabte 18: Família Ribé Portet. Josep Roca, Josep Carrasco i Pere Carrasco. Josep Viñas 
Planas  
Diumenge 19: Josep Lluís Viñas Mas. Família Calm Viñets. Esposos Carrera Calm. Josep 
Camps i Josefa Castells. Josefina Vintró. 

 
Vida de Parròquia 
 
24 hores de pregària per al Senyor: Aquest any les farem a l’aire lliure. Divendres vinent ens 
trobem a la Capella de Sant Antoni  a les 17,30h i farem una pregària  a l’entorn de la Capella 
fins l’hora de celebrar la missa. Dissabte, dia 18, anirem a l’Ajuda. Sortirem de l’església de 
Centelles on farem la pregària inicial a les 10h. Els que vulguin  aniran caminant fins l’Ajuda 
fent  diverses parades pel camí, amb textos, pregària  i cants. En arribar a l’Ajuda farem una 
pregària  final´. Tornarem a dinar a casa.   
Tots sou convidats a participar-hi el dia que pugueu o ambdós. Dilluns, dia 13, a les 20h a la 
rectoria ens trobarem per preparar aquesta activitat. Comptem amb tots els qui pugueu ser-hi,  
per tal que sigui més participada. Moltes gràcies.  
 
Catequesi: Dimarts o dimecres a les 17,15h 
 

  Col·lectes:  .....................................................................................................300,17 €  
 Donatius..........................................................................................................   31,00€    
 
Per a pensar  
En l’aigua trobem una amiga que ens porta a Déu. L’ampolla que ens acompanya a la 
feina, la dutxa regeneradora, el bany balsàmic a la platja o a la piscina, el got d’aigua 
fresca que ens ofereixen, la ruixada amb mànega al Casal d’Estiu o el ruixat inesperat de 
camí cap a casa. L’aigua ens parla de qui som. Però també ens recorda el que encara no 
som. De l’aigua venim i de l’aigua n’hem de sortir per respirar l’Esperit Sant. 

Igualment, podem deixar que l’atenció al so de l’aigua del mar, d’un riu, em doni a 
entendre la veritat del que sóc essencialment i del que encara no sóc espiritualment. I tot 
escoltant l’aigua, m’obro a la Paraula de Déu que em diu: --Tots els qui beuen aigua 
d'aquesta tornen a tenir set.  Però el qui begui de l'aigua que jo li donaré, mai més no 
tindrà set: l'aigua que jo li donaré es convertirà dintre d'ell en una font d'on brollarà vida 
eterna. (Jn 4, 13-14) D.G.    

Ens podeu trobar a www. parroquiadecentelles.cat  o  .com           


