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La Catequesi 

Les paraules al llarg del temps i quasi en cada època 
necessiten clarificar-se, per tal de recuperar 
l’autenticitat del seu significat primitiu, ser precisos i 
clars en les idees i missatges que pretenen comunicar. 
Una d’aquestes paraules és : Catequesi 
Joan Coromina diu que la paraula catequesi prové d’un 
verb grec que significa fer ressonar. Catequesi és fer 
ressonar la fe, aquest significat ens retorna als temps 
primitius de l’Església en què s’instruïa i s’ensenyava 
de viva veu, es transmetia l’experiència de fe a través 
de la paraula. 
No sempre es troben paraules adients per definir 

l’experiència de fe, ja que al fer-ho sembla que es vol comprimir en poques paraules el 
dinamisme de l’acció de l’Església, per això la catequesi no pot expressar-se en una 
única definició. 
Catequesi és una forma d’acció eclesial que condueix tan  les comunitats  com cada 
fidel, en particular, a la maduresa de la fe. (Directori  General de Catequesi, núm. 21) 
La catequesi és una iniciació cristiana integral, oberta a tots els aspectes de la vida 
cristiana: al coneixement del misteri de Crist, a la vida evangèlica, a la oració a la 
litúrgia i al compromís. (Catechesi Tradendae, 21) 
La catequesi és una educació en la fe, dels infants, joves i adults. Comprèn 
especialment un ensenyament de la doctrina cristiana donat, en general, d’una manera 
orgànica i sistemàtica, per tal d’iniciar a la plenitud de vida cristiana (Catecisme de 
l’Esglésisa Catòlica núm. 4 
La dificultat d’espai ens limita posar altres definicions; però tinguem clar que la 
catequesi no és tant un missatge que s’ha de creure, o una doctrina que cal ensenyar;   
sinó que és una experiència de fe que es transforma novament en missatge que es 
comunica amb la vida i s’anuncia amb la paraula. 
 
 

Intencions de misses  

Dissabte 28 : Miquel Balmes i Aregall 

Diumenge 29 : 10h Joan Soler Capa. 12h Tecla Castells i Remei Castells  

Dimarts 1 : Baltasar Giol 

Dimecres 2 : Miquel Yespes Solà i Miquel Solà Soler  

Dissabte 5 : Remei Cambras Morera 

Diumenge 6 : 10h Família Carrera Tantiñà. 12h Jordi Llavina Verdaguer 

 



Tinguem en compte... 

Horari de Misses:  Aquesta setmana dilluns Celebració de la Paraula i Comunió, 

dimarts, dimecres, divendres i dissabte missa a les 8 del vespre. Dijous missa a les 8 

del matí i 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 

 
Reunió de pares  dels nens i nenes de 2n curs de catequesi, divendres 4 d’octubre a 
les 9 del vespre.  
 
Confirmació : Divendres dia 4 reprenem la Catequesi amb els joves que es 
confirmaran properament. 
 
Inici de curs de Catequesi i Missa Familiar : Diumenge vinent comencem el curs de 
Catequesi amb la Missa Familiar a les 12. I durant la setmana les sessions amb els 
nens i nenes i els pares de la Catequesi Familiar.   
 
Als qui volen rebre la Comunió a casa : La Parròquia ofereix a tots aquells que per 
l’edat, malaltia o qualsevol causa no poden participar a la missa del diumenge i 
voldrien fer-ho, rebre la comunió a casa. Només heu de notificar-ho a la Parròquia 
(telèfon 93 881 10 32) i el mossèn o una de les persones que fan aquest servei us 
portarà la Comunió a casa. 
 
Capella del Socós : Durant el mes d’octubre  rosari cada dia a les 7 de la tarda. 
  
 
 
Per a pensar  
 
Avui us recordem dos dels objectius que ens proposem a l’hora de convidar-vos a 
participar activament en l’Assemblea Parroquial 
 
Valorar el nostre moment present  com a església, però, i sobretot, com a comunitat 
parroquial concreta, formada per les persones que som, i amb els reptes i crides reals 
del moment que vivim. 
 
Pensar, revisar el que fem , cada persona, cada un dels grups i serveis que hi ha, 
conèixer-nos més, detectar mancances, enfortir la vivència cristiana,  fer més viva la 
nostra parròquia ara i aquí, conscients que Jesús ens convida, com a comunitat i 
personalment i ens envia a ser-ne testimonis.  
 
 

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

.cat (www.parroquiadecentelles.cat) 


