
 
Diumenge 3 de durant l’any  / A                                                      Número 369 / 22 de gener de 2017 

Benvingut a la comunitat  
 
Els Bisbes de Catalunya en el document sobre el Catecumenat ens 
diuen això:  
 
L’encara recent institució del catecumenat a les nostres diòcesis dóna 
els primers fruits, si bé queden molts passos a fer per tal que estigui 
plenament integrat en la nostra pastoral. Cada catecumen és un 
estímul per a la comunitat que l’acull.  
La pràctica del catecumenat, pensada per encaminar els adults  i 
joves  que desitgen ser cristians, pot renovar la nostra manera de 
transmetre la fe i la mateixa acció pastoral. Ens convida a partir 

sempre de la realitat de cada persona  i ens insta a establir itineraris diversificats segons les 
necessitats d’aquell que truca a la porta demanant la fe. El catecumenat, fins ara una 
experiència excepcional, ha d’anar passant a ser un moment exemplar, significatiu i carregat 
de futur en l’estil pastoral de les nostres comunitats. 
  
Dissabte vinent ho serà per a la nostra parròquia. A la missa de 8 en Diego Toledo, que 
ha demanat el Baptisme, serà presentat a la comunitat. Des de fa 2 anys hem anat fent 
un camí d’acompanyament i preparació per rebre a la propera Vetlla Pasqual els 
sagraments de la iniciació cristiana: el Baptisme, la Confirmació i l’Eucaristia. Donem-
ne gràcies a Déu.   

 

Intencions de misses 

Dissabte 21: Comunitat Parroquial  

Diumenge 22: 10h, Josep Alonso Lafuente .  12h Maria Calm Preseguer  

Dijous 26: Família Toran Aguilar 

Divendres 27: Família Gispert Arañó 

Dissabte 28: Comunitat Parroquial  

Diumenge 29: 10h, A la Mare de Déu de l’Ajuda. 12h Josep Solà Molist (1r Aniv.9  

 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses: Aquesta setmana dilluns, dimarts, dimecres divendres i dissabte a les 8 del 

vespre. Dijous a les 8 del matí. Diumenge a les 10 i a les 12.  

Despatx parroquial: Dimarts de 4 a 2/4 de 6 de la tarda 

Càritas parroquial: Centre de Distribució d’Aliments dijous de 5 a 8 de la tarda. 



Vida de la parròquia 

Catequesi: 
Catequesi 2n curs: Dilluns o dimarts a ¼ de 6 de la tarda, grups  de nens i nenes    
Catequesi de Postcomunió: Dimecres a ¼ de 6 de la tarda.  
Catequesi de Confirmació: Divendres a 2/4 de 5 de la tarda 
Reunió de catequistes: Dilluns 23 a ¼ de 7 de la tarda. 
 
Visita al Museu Episcopal de Vic: Dissabte vinent l’Arxiprestat Guilleries Congost organitza 
una visita al Museu, adreçada especialment a les famílies dels infants de catequesi, però  
oberta a tothom. És a les 5 de la tarda i ens trobarem a la plaça Bisbe Oliba, al costat de la 
Catedral de Vic.  És una visita de grup i gratuïta, però els que vulgueu participar-hi heu 
d’avisar abans del dia 25. 
  
Missa Familiar: És diumenge vinent dia 29. La prepararem dimarts dia 24 a les 9 del vespre.  
 
2n cicle de Cinema: Divendres 27 de gener a les 9 del vespre  
El inglés que subió una colina pero bajó una montaña  
Dirigida per Christopher Monger. 
Actors: Hugh Grant, Tara Fitzgerald, Colm Meaney 
Comèdia basada en fets reals 
Sinopsis:  El poble gal·lès de Fynnon Garw  s’uneix per  “corregir” l’error de  dos cartògrafs, 
que afirmen  que la seva muntanya més emblemàtica, no és una muntanya, sinó un puig.  
 

Recollida del Pessebre a l’Ajuda: El proper dissabte dia 28 de gener. 
Sortirem de la Plaça a les 10 del matí. Els qui vagin en cotxe ens trobem a 
l’Ajuda a les 11. Cal que us porteu l’esmorzar.  
 
Pessebre a l’església: Podeu visitar encara a l’església els diorames que 
ha fet el Sr. Norbert Gómez. Ha ajudat als nens i nenes de Catequesi en el 
taller de pessebres com fa cada any. Moltes gràcies.    
 

 
Enterraments: El dia 16 Lluïsa Antolin Morera de 89 anys d’edat. El dia 17 Pere Viñolas 
Garriga de 70 anys. El dia 18 Josep Tantiñà i Valldeoriola de 82 anys. Elvira Rebenaque i 
Rodríguez de 86 anys.     

Que descansin en la Pau del Senyor! 
 
Residència Sant Gabriel: Dissabte vinent, darrer de mes, missa a les 5 de la tarda.                                                 
     

 
Col·lecta de la setmana passada .............................................................................   354,80 €                          
Full i Espurna: Hauríem d’haver recollit 56€, se n’han recollit......................................  53,60 € 

                 Moltes gràcies! 

 
 
Per a pensar  
 
Quant més es veneren en un Estat les riqueses i les persones riques, menys valor es dóna a 
l’excel·lència i  les persones bones.  
Plató (427-347 a C).  

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

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Hugh%20Grant
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Tara%20Fitzgerald
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Colm%20Meaney
http://www.parroquiadecentelles.cat/

