
Diumenge XXVII de durant l’any
 
La Catequesi Familiar  

La trobada amb els nens i nenes a la parròquia és per a repassar el treball fet a casa i 
facilitar que tots avancin al mateix ritme.
Aquestes trobades mensuals 
de mes a les 12 del migdia. Una celebració que compta amb la participació dels 
catequistes i les famílies. La d’avui és la Missa Familiar d’inauguració de curs.  
 
 

Intencions de misses 

Dissabte 3 : Assumpció Salomó     

Diumenge 4 : 10h Comunitat parroquial. 12h Esposos Dolors Puigdollers i Joan 

Ruvireta       

Divendres 9 : Esposos Ramon Font i Assumpció Suñé

Dissabte 10 : Família Xuriach Criach

Diumenge 11 : 10h Família Calm . 12h Comunitat 

 

Tinguem en compte...

Horari de Misses : Dilluns, dimarts, di

dijous a les 8 del matí. Diumenge

Despatx parroquial : Dimarts 

Càritas parroquial: Dijous de 5 a 8 tarda
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Per tal que els pares puguin participar més de la 
catequesi que ell fill/a rep per a preparar
participar en l’Eucaristia tornem a començar la 
Catequesi Familiar. És ja el sisè any que la 
segueixen els pares i nens/es del 1r curs de 
catequesi. El fil conductor del curs és el Pare 
Nostre i cada mes es troben en grup els pares i 
mares per una banda i els nens i nenes per l’altra. 
La trobada amb els pares té una doble finalitat: 
preparar el que hauran de explicar i treballar amb 
els fills a casa i reflexionar i compartir l’experiència 
de vida i de fe entre ells.   

La trobada amb els nens i nenes a la parròquia és per a repassar el treball fet a casa i 
facilitar que tots avancin al mateix ritme. 

mensuals culminen en la Missa familiar que té lloc l’
de mes a les 12 del migdia. Una celebració que compta amb la participació dels 

La d’avui és la Missa Familiar d’inauguració de curs.  

Intencions de misses  

: Assumpció Salomó      

Comunitat parroquial. 12h Esposos Dolors Puigdollers i Joan 

Esposos Ramon Font i Assumpció Suñé   

Família Xuriach Criach     

10h Família Calm . 12h Comunitat Parroquial  

inguem en compte...  

, dimarts, dimecres, divendres i dissabte a les 8 del vespre, 

iumenge missa a les 10 i a les 12. 

Dimarts de 6 a 2/4 de 8 de la tarda.  

Dijous de 5 a 8 tarda  

 
4 d’octubre  de 2015 

Per tal que els pares puguin participar més de la 
catequesi que ell fill/a rep per a preparar-se per 
participar en l’Eucaristia tornem a començar la 
Catequesi Familiar. És ja el sisè any que la 
segueixen els pares i nens/es del 1r curs de 

conductor del curs és el Pare 
Nostre i cada mes es troben en grup els pares i 
mares per una banda i els nens i nenes per l’altra.  
La trobada amb els pares té una doble finalitat: 
preparar el que hauran de explicar i treballar amb 

xionar i compartir l’experiència 

La trobada amb els nens i nenes a la parròquia és per a repassar el treball fet a casa i 

l’últim diumenge 
de mes a les 12 del migdia. Una celebració que compta amb la participació dels 

La d’avui és la Missa Familiar d’inauguració de curs.   

Comunitat parroquial. 12h Esposos Dolors Puigdollers i Joan 

les 8 del vespre, 



Vida de la parròquia  

 
Catequesi de Comunió : Dilluns i dimarts comencen els grups de Catequesi de 2n 
curs a ¼ de 6 fins a ¼ de 7 de la tarda.    
 
Catequesi Familiar : Trobada de pares i mares  dilluns a les 9 del vespre   
 
Catequesi de Confirmació : Dimecres a 2/4 de 6 de la tarda.  
 
Curs de Formació sobre el Nou Testament II   
Dimecres dia 7 d’octubre a 2/4 de 9 del vespre.  
 
Capella del Socós : Durant el mes d’octubre rosari cada dia a les 7 de la tarda. 
 
Col·lecta dissabte i diumenge ..........................................................................312,72€ 
Full i Espurna .......................................................................................................48,33€ 
        Moltes gràcies .  
 
Parròquia de Sant Martí de Centelles  
 
Església de Sant Miquel Sesperxes : Avui a les 11, missa en motiu de la festa 
patronal que va ser el dia 29 de setembre.  
  

 

 
Per a  pensar  
 
Celebrem la vida  

És massa la vida que hi ha en tu per 
acontentar-te a viure'n petites engrunes i, de 
tant en tant, encara. 
Ets massa persona perquè t'enganyis a tu 
mateix i als altres vegetant en aquest món. 
És massa resseca la terra que trepitges 
perquè no miris que hi pugui néixer una flor.  
És massa el bé que pots fer donant la vida, 
que esdevé una injustícia reservar-te-la. 
És massa grossa la força de compartir la vida, 

perquè t'entestis a viure com un egoista.  
És massa veritable la felicitat, perquè la cerquis en ximpleries.  
És massa alliberador el missatge de Crist, perquè continuïs encadenant-te tu mateix, 
sense esperança. 
És massa present la Creu de Crist, perquè els problemes et puguin vèncer.  
És massa vivificant l'Esperit de Déu, perquè t'hi puguis tancar una vegada més. 
És massa vida la vida, perquè no la celebris! 
Obre les mans, el cor i el cap i deixa't arreplegar per la vida nova!  
 
Text llegit a mode de pregària en la trobada d’inici de curs de Confirmació 

 
 

 
Podeu trobar-nos a www.parroquiadecentelles .cat 

I també amb el domini .com  


