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QUÈ EN QUEDA DE LA CATEQUESI? 
 

Ho comentàvem  aquesta setmana en les reunions de final de curs 
de catequistes. Hi havia reflexions en tots els sentits. Heus-ne ací 
algunes: 
Sembla que no hem fet res però després ens adonem del que 
saben.  
La majoria fan un bon treball al seu nivell, vénen contents i copsen 
les explicacions del/la catequista i el contingut de cada sessió. 

L’assistència, la participació i la reflexió crítica dels més grans són molt valuoses.    
Importància d’una catequesi que té present la vida i l’evangeli  
 
I uns interrogants:  
S’hauria de demanar uns mínims per fer la Comunió? 
El compromís dels pares és sempre el que correspondria a una decisió com aquesta 
de cara als seus fills? 
Tenim la Missa Familiar que ajuda als petits a la celebració de la fe: quantes famílies 
se n’aprofiten? 
El catequista ha d’oferir un plus a la catequesi perquè els nens i nenes s’ho prenguin 
més seriosament? 
Com fer que la informació sobre el que fan els fills a la catequesi arribi als pares?  
 
 

Intencions de misses  

Dissabte 15 : Assumpció Salomó. Francisco Mataró. 

Diumenge 16 : 10h Josep M. Relats Ruaix. Carme Argemí Argemí. 12h Maria Calm 

Presseguer. 

Dilluns 17 : Mn. Ramon Mata  

Dijous 20 : Tomàs Lloret Llorca i Anna Roca Cruells   

Dissabte 22 : Esposos Giol Mas 

Diumenge 23 : 10 h Joan Puigdollers Vall·llovera. 12h Jaume Molera 

 

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 10h i a les 12h  

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  

 
Formació d’adults. Reflexió pasqual : Dimecres vinent, dia 19 a 
les 9 del vespre als locals parroquials. Oberta a tothom. 
Continuarem rellegint la Carta Pastoral de Quaresma que els 
bisbes bascos han adreçat a les seves comunitats. Té com a fil 
conductor el relat d’Emmaús.  
 
 
 

 
Enterraments : El dia 11 Antoni Puig i Costa de 95 anys d’edat. El dia 14 Jordi Ros i 
Martí de 72 anys. El dia 15 Teresa Masnou i Vila de 95 anys.  

 
Que descansin en la Pau del Senyor! 

 
 
Capella del Socós : El mes de juny a les 7 de la tarda Rosari i Mes del Sagrat Cor.  
 

 
Mans Unides : El Concert de Gospel que avui a les 6 de la tarda té 
lloc al Casal Francesc Macià és a benefici de Mans Unides. 
 
 

 
 
Col·lectes ...........................................................................................................321,40€ 
Donatiu :  ........................................................................................................   120,00€  
Donatiu per Càritas : .................................................................................... 5.000,00€        
                                                       
                                                                                               Moltes gràcies!  
 
Per a pensar  
 
Hem d’anar endavant sense por 
 
Tenim la temptació d’anar enrere perquè estem més ‘segurs’ enrere, però la seguretat 
plena és en l’Esperit Sant que et porta endavant, que et dóna aquesta confiança – com 
diu Pau-. I aquesta confiança” és més exigent. “És més exigent! Però no ens dóna la 
seguretat humana. No podem controlar l’Esperit Sant: aquest és el problema! Aquesta 
és una temptació”. 
Nosaltres, en aquest moment de la història de l’Església no podem ni anar enrere ni 
extraviar-nos del camí!”. 
El camí “és el de la llibertat en l’Esperit Sant, que ens fa lliures, en el discerniment 
continu sobre la voluntat de Déu per anar endavant per aquest camí, sense anar 
enrere i sense extraviar-nos”. Demanem al Senyor “la gràcia que ens doni l’Esperit per 
anar endavant”. 
                                 

De l’homilia del papa Francesc (12 de juny de 2013)  
 

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

.cat (www.parroquiadecentelles.cat) 


