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El testimoni dels infants 

Avui celebrem el dia de la infància missionera. 
I amb el lema “Els infants ajuden els infants” 
recordem com ells poden ser bons 
comunicadors de la seva experiència 
catequètica i creient, com d’una manera 
espontània poden comunicar als companys 
què fan a la catequesi, com celebren la seva 
fe en la missa familiar, com els pares i 
catequistes els acompanyen en la pregària o 
què els diu Jesús a l’evangeli.  
Els ajuda a fer-ho la seva espontaneïtat, la 
seva frescor i senzillesa per comunicar als 

altres el que viuen. Però segurament fa falta també que això ho vegin i ho visquin no 
com quelcom subsidiari ni superficial, sinó important i que val la pena. Aquí hi té a 
veure el treball i l’exemple dels pares i dels que els acompanyem en aquest camí de la 
fe.  
Sense pensar només en els països de missió, com abans ens feia pensar aquesta 
jornada, avui cal que els infants i els grans siguem missioners a casa nostra, al nostre 
poble, a la nostra escola, arreu on  som. Perquè el nostre és avui un país de missió.  
 

 

Intencions de misses  

Dissabte 25 : Família Ribé Portet 

Diumenge  26 : Família Vallmitjana Benet. Rodolf Jarque Sánchez (22 Aniv.) Rafael 

Jarque Sánchez (2n Aniv.) Rafael Jarque Anton (2n Aniv.) M. Àngels Vila (21è Aniv.) 

Diumenge  2 : 10h Comunitat Parroquial. 12h Miquel Xuriach Ausiró (1r Aniv.)  

 

 

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: Dimarts de les 4 a 2/4 de 6 de la tarda. 

Càritas: Dijous de  5 a 8  de la tarda. 

 



                                                
 

Jo parle valencià i no m’entens, 
Tu parles àrab i no t’entenc. 

 
Tu em mires als ulls i t’entenc. 

Jo t’agafe de les mans i m’entens. 
 

Ens sobren paraules i parlem. 
           

                             Vicent Camp 

Vida de la parròquia  

 
Missa Familiar : Avui a les 12. 
  
Catequesi Familiar : Aquesta setmana dilluns i dimarts a ¼ de 6 de la tarda catequesi 
als grups de nens i nenes. Dilluns i dimecres a les 9 del vespre preparació del treball 
de la catequesi familiar del mes de febrer amb els pares. 
 
Recollida del Pessebre al Castell de Sant Martí de Centelles : Dissabte dia 1, 
sortirem a les 9 del matí del davant del Restaurant Les Brases i anirem a peu fins al 
Castell per recollir el pessebre que hi vam portar abans de Nadal. Tornarem a 
dinar a casa. Tots els que vulgueu hi sou convidats, podeu venir amb la família.  
 
Assemblea Parroquial : Hem començat la segona etapa de l’Assemblea: el recull de 
totes les aportacions que s’han fet durant el primer trimestre de curs, tant a nivell de 
grups com individualment. Ara el Consell de Pastoral en fa el buidat per poder-les 
presentar al plenari de l’Assemblea, que tindrà lloc entorn de Pasqua.  
Moltes gràcies als grups parroquials i als que hi heu participat individualment.  
 

Àmbit solidari : Càritas necessita 2 estufes de butà i una taula i cadires per al 
menjador.   

Reforç escolar : Necessitem voluntaris per fer classe de reforç escolar a un grup petit 
de nens de primària un dia i una hora a la setmana (dilluns de 4:30 a 5:30 de la tarda). 

Col·lecta dissabte i diumenge .........................................................................264,91€  

Donatiu : ...............................................................................................................70,00€ 

                                                             Moltes gràcies.  
 
Per a pensar  
 

 

 

 

 

 

 

 

Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat . També amb el domini .com 
(www.parroquiadecentelles.com) 


