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La Missa Familiar i la catequesi   
Avui  comencem el curs de catequesi amb la Missa familiar. Vol 
ser una celebració que ajudi a petits i  grans a participar i fer 
seva la missa. Un espai de pregària i de compartició que faciliti 
la pregària, el cant i la trobada amb la comunitat. No és per 
poder fer la primera comunió que recomanem la missa familiar, 
sinó per ajudar els pares que valoren i volen que els seus fills 
participin en la celebració de la missa. Per això, un cop feta la 
Comunió, és quan té més sentit assistir-hi. I això no passa.  

L’entorn que viuen molts nens i nenes que els pares apunten a la catequesi per fer la 
primera comunió té poc present el fet creient i la cultura religiosa. En moltes famílies la 
pregària i l’acompanyament dels infants a l’eucaristia dominical són molt escassos 
perquè els pares rarament preguen o van a missa el diumenge. D’aquí que el 
llenguatge religiós i fins i tot el Pare nostre siguin poc coneguts pels infants. La 
catequesi no fa tot el profit si no va acompanyada del testimoni i la fe dels pares. Per 
això són tan importants.  
 
Intencions de misses   

Dissabte 29:  Esposos Giol Mas  

Diumenge 30:  A les 10: Carme Capa i Joan Soler. A les 12: Baltasar Giol 

Dilluns 1 : Josep Salinas  

Dimarts 2 : Baltasar Giol i Antònia Minguet 

Dimecres 3 : Ramona Vila  

Dijous 4 : Difunts Família Puig 

Divendres 5 : Família Puigbò Rosiñol 

Dissabte 6:  Remei Cambras Morera. Assumpció Salomó  

Diumenge 7:  A les 10: Joan Puigdollers Vall·llovera. A les 12: Esposos Josep Vivet i 

Mercè Farrés 

 

Tinguem en compte... 

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

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

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

Càritas Parroquial : Dijous de 5 a 8 de la tarda. 



Vida de la parròquia 

CATEQUESI  2012-13:  
Comença el curs avui amb la Missa Familiar a les 12. 
Demà i demà passat els petits que es preparen per fer la 
Primera Comunió el 2013 i els que ja l’han feta. 
Aquesta setmana també els pares i mares de la catequesi 
familiar el dilluns o dimecres al vespre o dissabte al matí, 
segons han escollit.  
                                       
 

 
Confirmació : Els que han nascut al 1998 o abans i vulguin preparar-se per rebre la 
confirmació que s’inscriguin o truquin al 93 881 10 32.  
 
Jornada de portes obertes a l'Església de Santa Col oma de Centelles i visites 
guiades al campanar: Continuen avui a la tarda.  
 
 
Capella del Socós . Cada dia a les 7 de la tarda Rosari a la capella.   
 
 
Enterrament  : El dia 26 Assumpció Monells i Arquimbau de 88 anys d’edat.  
                                                                         Que descansi en la Pau del Senyor! 
 
Col·lectes dissabte i diumenge passats:   ................................................... 392,11€ 
                                                                       
 
SANT MIQUEL SESPERXES : Festa Patronal, avui Missa a les 11 del matí.  
 
Per a pensar   
 
De l’entrevista al Cardenal Martini (8.8.2012) 
 
-Quins instruments recomana contra el cansament de l’Església?   
 
El segon és la Paraula de Déu. El Concili Vaticà ha restituït la Bíblia als catòlics. (...) 
Només la persona que percep en el seu cor aquesta paraula pot fer part dels qui 
ajudaran a la renovació de l’Església i sabran respondre a les preguntes personals 
amb una opció correcta. La Paraula de Déu és simple i cerca com a company un cor 
que escolti (...). Ni els clergues ni el Dret eclesial podran substituir la interioritat de 
l’home. Totes les regles externes, les lleis, els dogmes, ens han estat donat per aclarir 
la veu interior i per al discerniment dels esperits. 
Per a qui són els sagraments? Aquests són el tercer instrument de sanació. Els 
sagraments no són un instrument per a la disciplina, sinó una ajuda per als homes en 
els moments del camí i en les febleses de la vida. Portem els sagraments als homes 
que necessiten una nova força? Jo penso en tots els divorciats i en les parelles 
tornades a casar, en les famílies ampliades. Tots aquests necessiten una protecció 
especial. L’Església defensa la indissolubilitat del matrimoni. És una gràcia quan un 
matrimoni i una família poden reeixir (...). 
 

 
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  


