
 
Diumenge 6 de durant l’any B                                             Número 111 /12 de febrer de 2 012 
 
Trobada d’apropament a les comunitats cristianes d’ Armènia, Xipre, 
Etiòpia i Síria   

Dissabte vinent, dia 18, a les 6 de la tarda a la Sala 
Parroquial Mn. Josep Esteve hi haurà una trobada 
oberta a tothom per a conèixer una mica més de prop 
la situació que viuen els cristians a Armènia, Xipre, 
Etiòpia i Síria.  
Ens acompanyarà i ens ajudarà a seguir el fil de la 

trobada el P. Antoni Vilarrúbies acompanyat de diversos testimonis que coneixen bé el 
que es viu a cada un d’aquests països. A Centelles i als pobles  de l’entorn hi ha 
persones que coneixen de prop aquesta realitat i poden  comunicar-nos la seva 
vivència i d’altres interessades en descobrir-la s’hi poden afegir. Per això la nostra 
parròquia acull aquesta jornada que pot fer bé a tots . 
 

 

Intencions de les misses de la setmana 

Diumenge 12 : 10 h. Lluís Calm i Brachs (4t aniv.) 12 h. Maria Sarrà Masramon  

Dilluns 13 : Josep Salinas 

Dimarts 14 : Antònia Minguet 

Dimecres 15 : Família Costa Vallmitjana  

Divendres 17 : Ànimes 

Dissabte 18 : Tomàs Puigbó i Rosa Rusiñol i família 

Diumenge 19 : 10 h. A la Mare de Déu de l’Ajuda en acció de gràcies. (4t aniv.) 12 h. 

Maria Puig Pujalt (10è Aniv. )   

 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses:  Dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte a les 8 del vespre. 

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

Horari de despatx: Dimecres de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la tarda. 

Càritas Parroquial : Dijous de 7 a 8 de la tarda. 

 



Vida de la Parròquia 

Àmbit solidari. Càritas: Necessitem una estufa de butà o elèctrica. Aquests dies fa 
molt fred. Si podeu oferir-la, us ho agrairem. Moltes gràcies.   
 
Mans Unides. Campanya contra la Fam: Hi destinem les col·lectes d’avui. A 
l’entrada de l’Església podeu agafar la còpia del manifest i la invitació a l’acte de Mans 
Unides que tindrà lloc avui a les 6 de la tarda.   
 
Càritas Arxiprestal : Demà reunió de les Càritas de l’Arxiprestat a Centelles a 2/4 de 9 
del vespre. 
 
Catequesi Arxiprestal : Dimecres reunió del Secretariat arxiprestal de Catequesi a 
Centelles a les 9 del vespre. 
 
Preparació de la Missa Familiar : Dijous 16 a les 9 del vespre. La celebrarem el 
diumenge dia 26 a les 12 del migdia.   
 
 
Enterraments: El dia 6 Fernanda Fernández i Sierra de 99 anys. 
                                                          Que descansi en la Pau del Senyor!    
 
 
 
Col·lectes  dissabte i diumenge ........................................................................248,64€ 
 
                            Moltes gràcies! 

        
Per a pensar   
 
Fites i mancances de la Catequesi 
A la nostra parròquia dediquem molts esforços a la catequesi, no només a la d’infants 
sinó també amb els pares i adults, però hi ha encara molts buits que hem d’omplir.  
 
El Directori General per a la Catequesi assenyala  les condicions per tal que el projecte 
catequètic assoleixi la seva eficàcia (DGC 258): 
 

- Assumir la importància prioritària de la catequesi d’adults, que ha de tenir com 
a objectiu fer captar i viure la riquesa del baptisme que s’ha rebut. 

- Plantejar amb valentia un anunci als allunyats o als qui viuen en la indiferència 
a través de les trobades presacramentals (preparació per al Matrimoni, 
Baptisme i primera Comunió dels fills). 

- Tenir cura d’un nucli comunitari compost per cristians madurs, ja iniciats en la 
fe, als qual se’ls atorgui un tractament pastoral adequat i diferenciat cara a 
esdevenir un referent sòlid per a la catequesi parroquial. 

- Organitzar la catequesi amb infants, adolescents i joves a partir de la cura 
pastoral prioritària dels àmbits abans esmentats. 

 
Queda molt per fer... no us sembla?   
 

Si voleu  podeu consultar la versió digital d’Espurna a:           
http://fullcentelles.blogspot.com/  o contactar amb nosaltres a través del nostre 

e-mail: fullcentelles@gmail.com  


