
 
Diumenge 4 de Pasqua C                                                        Número 173 / 21 d’abril de 2013 

 

Intencions de misses  

Dissabte 20 : Francesc Reixach Cullell 

Diumenge 21 : 10h Comunitat Parroquial. 12h Maria Calm Preseguer.  

Dimarts 23 : Difunt 

Dimecres 24 : Pere Comas i Homs i família  

Dijous 25 : Família Torán Aguilar 

Divendres 26 : Intenció particular 

Dissabte 27 : Família Ribé Portet 

Diumenge 28 : 10h Montserrat Ricart Fàbregas. 12h Josep Mirambell i Angelina 

Abancó.  
 

CELEBREM  L’ALEGRIA  DE LA  PASQUA  
TROBADA ARXIPRESTAL DE CATEQUESI  
AL COL·LEGI DEL ROSER  A SANT JULIÀ 

 
El passat dia 13 d’abril  es va fer la trobada arxiprestal de catequesi al col·legi  del 
Roser, un lloc preciós  tant per l’entorn natural com per l’espai ample i variat, on els 
infants es poden moure en llibertat i sense perill.  Es va fer una gimcana de jocs i 
pregària amb els sentits, que es va acabar amb una explicació experimental  de 

l’evangeli del diumenge. 
Tal vegada no caldria dir que es va fer la trobada en el marc de la comunitat 
cristiana, però és precisament aquí on es realitza l’experiència de Pasqua a l’estil de 
les primeres comunitats: “ Vivien units, pregaven i posaven tot el que tenien  a 
disposició de tots”  Fets 2, 42 
Cada catequista posa al servei de la comunitat parroquial  el que és, el que té, i el que fa, 
perquè des del seu testimoni  comuniqui la fe als més petits de la parròquia. Certament es 
posa en joc  tot un desplegament de creativitat, il·lusió i alegria perquè els infants copsin 
aquesta fe que els hi volem transmetre i ajudar a créixer. A més dels 80 infants, 10 nois i 
noies més grans que ajudaven els catequistes, hi participaren unes 8 famílies, alguna 
repeteix cada any i les que venien per primera vegada deien: Com n’era de bonica i 
fantàstica  aquella trobada, que calia fer-ne més propaganda perquè altres famílies ho 
sabessin.   
Celebrar l’alegria de la Pasqua és transmetre la joia de la fe en Jesús Ressuscitat, posant 
a disposició de tots el que som i tenim per ser-ne testimonis .  
 



Tinguem en compte... 

Horari de Misses:  Diumenge a les 10 i 12h. Dijous a les 8h. Els altres dies a les 20h. 

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 Familiar : Aquesta setmana dilluns i dimarts a ¼ de 6 de la tarda els nens i 
nenes segons grup.  
 
Primeres Comunions : Comencen avui a participar a l’Eucaristia els primers que 
aquest any fan la Primera Comunió. Felicitats! 
  
Missa Familiar : Serà diumenge vinent a les 12. No hi falteu.  

 
Consell de Pastoral : Dimecres a les 9 del vespre. El començarem amb una estona de 
pregària a la Capella del Santíssim, oberta a tothom.  
  

 
Ja està en funcionament. Entreu a www.parroquiadecentelles.com  
 
Enterraments: El dia 15 Àngel Fenoy i Arenas de 43 anys. El dia 16 Àngel Vilaró i 
Ferrer de 86 anys d’edat. 
                                                                    Que reposin en la Pau del Senyor! 
   
Col·lectes: Dissabte i diumenge .......................................................................302,92€ 
                                                      Moltes gràcies!  
 
Per a pensar   
 

Frases del papa Francesc:  

 "La incoherència dels fidels i dels pastors  mina la credibilitat de l’Església" 

"Anunciar, testimoniar i adorar" 

"Sants amagats, una espècie de classe mitjana de la santedat, de la que tots en podem 

formar part". 

"Donar al Senyor el lloc que ha de tenir" 

"Prescindir dels ídols: l’ ambició,  la tendència a prevaler sobre els altres...i molts més." 

"Testimoniar a Déu amb la paraula i la vida de cada dia". 
 

També ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.com  
 


