
 
Diumenge 4 de durant l’any  / A                                                      Número 370 / 29 de gener de 2017 

La catequesi  
 
És una de les tasques que té encomanada tota comunitat 
cristiana, tota parròquia. Juntament amb l’Eucaristia i els 
sagraments i el servei de la Caritat formen els pilars bàsics de 
tota església local. I, efectivament, hi dediquem molts esforços, 
també a la nostra parròquia i si no mireu l’altra plana d’aquest 
Full i veureu que la Catequesi s’emporta la major part de les 
activitats parroquials. I no ens sap greu, ans al contrari.  
L’altra cosa, és el fruit que dóna tant d’esforç. Si un cop rebuda 
la formació inicial, aquesta no es cultiva personalment o en grup, 
en família o participant a la comunitat arriba un moment que fins i 
tot ens hem oblidat de quelcom tan essencial com el Parenostre i 
ni quan ens trobem a l’església, convidats a una celebració, no 
sabem resar-lo i ens quedem en silenci. És llàstima que ens 
passi això mentre cada vegada hi ha més persones que un cop 

descobreixen el tresor de l’evangeli s’engresquen a anar a fons per conèixer-lo cada com 
més i viure’l en la seva vida.  
Tant de bo que la catequesi deixi de ser quelcom que pensem per als infants i que després 
oblidem a mida que ens anem fent grans. Tant de bo que aprofitem totes les ofertes que 
tenim a l’abast per aprofundir més en allò que hem tastat de petits.      

 

Intencions de misses 

Dissabte 28: Valentí  Fossas   

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

Divendres 3: Família Barnils Domingo 

Diumenge 5: 10h, Tomàs Puigbó o Rosa Rusiñol. 12h  Comunitat Parroquial.  

 

 

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 

Catecumenat: Aquest dissabte a la missa de 8 en Diego Toledo, que ha demanat el 
Baptisme, es presenta a la comunitat. Des de fa 2 anys hem anat fent amb ell 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.  
 
Missa Familiar: Avui dia 29 a les 12   
 
Catequesi: 
Catequesi Familiar: Dilluns o dimarts a ¼ de 6 de la tarda, grups  de nens i nenes    
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.  
 
Formació d’Adults: Introducció a l’Antic Testament, dimecres a 2/4 de 9 del vespre: El llibre 
dels Salms i altres càntics. Professor: Anton M. Vilarrubias.  
 
Catequesi arxiprestal: Dissabte vinent a de 4 a 6 de la tarda trobada arxiprestal de 
catequistes a Folgueroles.  
 
Càritas Parroquial: Reunió dilluns a les 6 de la tarda.   
 
Consell Pastoral: Dilluns a les 9 del vespre. Mitja hora abans pregària a la Capella dels 
Dolors,  oberta a tothom.  
 
Enterrament: El dia 28 Dolores López Gaston de 77 anys d’edat.    

                                                   Que descansi en la Pau del Senyor! 
 
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.    
 
Full Diocesà:  Tornen a sobrar molts fulls el diumenge. Per això reduirem la demanda, així 
també disminuirem la diferència entre el que hauríem de recollir a la caixeta  i el que recollim: 
aquesta setmana mateix, ho podeu veure aquí a sota, és notable. Els que us agrada de tenir-
lo mireu d’agafar-lo  abans no s’acabin i sempre que pugueu aboneu el que costa. També  
podeu demanar que us el guardem setmanalment. Moltes gràcies.   
 
Col·lecta de la setmana passada .............................................................................   270,50 €                          
Full i Espurna: Hauríem d’haver recollit 56€, se n’han recollit......................................  48,72 € 
Donatiu: ......................................................................................................................   300,00 € 
Donatiu Comissió Sant Antoni Abat: ......................................................................     50,00 € 
                 Moltes gràcies! 

 
Per a pensar  
 
Jesús es posiciona a favor dels exclosos. No pot ser altrament. La seva experiència de Déu 
és la d’un Pare que té al seu cor un projecte integrador en què no hi hagi qualificats que 
menyspreïn indesitjables, sants que condemnin pecadors, forts que abusin dels febles, homes 
que sotmetin dones. Déu no beneeix els abusos ni les discriminacions, sinó  la igualtat 
fraterna i solidària; no separa ni excomunica sinó que abraça i acull. 
 
José Antonio Pagola.   

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

