
Diumenge 26 de durant l’any . A

Catequesi Familiar i Formació
Per tal que els pares puguin participar més de la catequesi que 
ell fill/a rep per a preparar
tornem a oferir la Catequesi Familiar. És ja el cinquè any que la 
segueixen els pares i nens/es del 1r curs de catequesi. El fil
conductor del curs és el Pare Nostre i cada mes es troben en 
grup els pares i mares per una banda i els nens i nenes per 
l’altra. 
La trobada amb els pares té una doble finalitat: preparar el que 
hauran de explicar i treballar amb els fills a casa i refle
compartir l’experiència de vida i de fe entre ells.  

La trobada amb els nens i nenes a la parròquia és per a repassar el treball fet a casa i 
facilitar que tots avancin a un mateix ritme.
Aquestes trobades mensuals 
de mes a les 12 del migdia. Una celebració que compta amb la participació dels 
catequistes i les famílies. 
Aquest any també, a petició del pares i mares que van seguir aquest curs l’any passat, 
oferim un curs d’introducció al Nou Testament amb una xerrada i un taller cada mes. 
Està obert a tothom. Ja us n’informarem. 
 

Intencions de misses 

Dissabte 27 : Família Ribé Portet

Diumenge 28 : 10h Josep M. Relats Ruaix. 12h Tecla Castells i Remei Castells  

Dilluns 29 : Miquel Balmes Aregall. Miquel Xuriach i Miquel Criach. Miquel Yespes 

Solà i Miquel Solà Soler.    

Dimarts 30 : Baltasar Giol 

Divendres 3 : En acció de gràcies

Dissabte 4 : Assumpció Salomó

Diumenge 5 : 10h Família Calm. 

 

Tinguem en compte...

Horari de Misses : Dilluns, d

Dijous a les 8 del matí. Diu

Horari de despatx: Dimarts de les 
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Catequesi Familiar i Formació  
Per tal que els pares puguin participar més de la catequesi que 
ell fill/a rep per a preparar-se per participar en l’Eucaristia 
tornem a oferir la Catequesi Familiar. És ja el cinquè any que la 
segueixen els pares i nens/es del 1r curs de catequesi. El fil
conductor del curs és el Pare Nostre i cada mes es troben en 
grup els pares i mares per una banda i els nens i nenes per 
l’altra.  
La trobada amb els pares té una doble finalitat: preparar el que 
hauran de explicar i treballar amb els fills a casa i refle
compartir l’experiència de vida i de fe entre ells.  

La trobada amb els nens i nenes a la parròquia és per a repassar el treball fet a casa i 
facilitar que tots avancin a un mateix ritme. 

mensuals culminen en la Missa familiar que té lloc l’
de mes a les 12 del migdia. Una celebració que compta amb la participació dels 

Aquest any també, a petició del pares i mares que van seguir aquest curs l’any passat, 
rim un curs d’introducció al Nou Testament amb una xerrada i un taller cada mes. 

Està obert a tothom. Ja us n’informarem.  
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: Família Ribé Portet 

: 10h Josep M. Relats Ruaix. 12h Tecla Castells i Remei Castells  

Miquel Balmes Aregall. Miquel Xuriach i Miquel Criach. Miquel Yespes 

  

 

En acció de gràcies 

Assumpció Salomó 

Família Calm. 12h Remei Cambras de Coll 

Tinguem en compte...  

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

Diumenge a les 10 i a les 12.  

Dimarts de les 6 a 2/4 de 8 de la tarda. 

: Dijous de 5 a 8 de la tarda 
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Per tal que els pares puguin participar més de la catequesi que 
se per participar en l’Eucaristia 

tornem a oferir la Catequesi Familiar. És ja el cinquè any que la 
segueixen els pares i nens/es del 1r curs de catequesi. El fil 
conductor del curs és el Pare Nostre i cada mes es troben en 
grup els pares i mares per una banda i els nens i nenes per 

La trobada amb els pares té una doble finalitat: preparar el que 
hauran de explicar i treballar amb els fills a casa i reflexionar i 
compartir l’experiència de vida i de fe entre ells.   

La trobada amb els nens i nenes a la parròquia és per a repassar el treball fet a casa i 

l’últim diumenge 
de mes a les 12 del migdia. Una celebració que compta amb la participació dels 

Aquest any també, a petició del pares i mares que van seguir aquest curs l’any passat, 
rim un curs d’introducció al Nou Testament amb una xerrada i un taller cada mes. 

: 10h Josep M. Relats Ruaix. 12h Tecla Castells i Remei Castells    

Miquel Balmes Aregall. Miquel Xuriach i Miquel Criach. Miquel Yespes 

bte a les 8 del vespre. 



 
 
 
Vida de la parròquia  

Despatx parroquial. Horari d’estiu : Els dimarts de 6 a 2/4 de 8 de la tarda. A partir 
de l’octubre tornem a l’habitual: Dimarts de les 4 a 2/4 de 6.   
 
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 següent les sessions 
amb els nens i nenes de 2n i els pares de la Catequesi Familiar.  Abans, el divendres 3 
d’octubre a les 9 del vespre reunió d’inici de curs amb els pares de 2n a la rectoria. 
 
Enterrament : El dia 23 Ángeles García Martínez de 62 anys d’edat.                                                         
                                                                   Que descansi en la Pau del Senyor! 
 
Confirmació: Els que han nascut al 2000 o abans i vulguin preparar-se per rebre la 
Confirmació poden inscriure’s a la rectoria o trucar al 93 881 10 32. Ens trobarem el 
divendres dia 3 a les 6 de la tarda a la rectoria.  
 
Grup Baobab : El dilluns dia 8 el Grup Baobab junt amb uns alguns que van fer la 
primera comunió vam visitar el avis i àvies de la Residència i per passar una estona 
amb ells vam preparar algunes actuacions senzilles que a tots ens va servir per 
agermanar emocions i sentir-nos feliços i passar uns instants molt agradables. Vam 
tenir el suport del personal del centre en la megafonia. Estem molt contents d'aquesta 
trobada amb els més joves, esperem que ens anem coneixent més i podem treballar 
junts com grup parroquial. També diumenge passat a la tarda vam col·laborar amb la 
Penya ciclista que va organitzar una cursa de bicicletes per grans i petits, i nosaltres 
vam preparar uns jocs per aquells que no anaven en bicicleta. Ho vam passar molt bé, 
era molt divertit veure com els petits volien que pintéssim les seves cares, de princesa, 
pilota, gatet, etc. Altres, provaven la seva punteria amb un joc preparat i alguns, 
satisfets, explicaven a les seves mares o pares, que havien aconseguit fer la sopa de 
lletres. Així ens hem avançat una mica a l’inici del curs, amb la idea d’escalfar les 
nostres idees i comprovar per nosaltres mateixos, que tot i que no deixarem de  banda 
el que Jesús ens ensenya en l’Evangeli, hem de posar també en pràctica petites coses 
que podem fer, el compartir i l’ajudar. Hem pogut descobrir que el donar amb joia ens 
fa sentir lliures i plens d’esperança. Fins aviat!                                      
 
Capella del Socós : Durant el mes d’octubre rosari cada dia a les 7 de la tarda. 
 
Col·lectes: Dissabte i diumenge darrers .......................................................   328,14€   
Full i Espurna : Hem superat els 70€. Moltes gràcies! ......................................   77,01€  
                                       
Parròquia de Sant Martí de Centelles  
Casament: El dia 27  Ramon Gurri Sureda i Alba Rodríguez Urgell. Felicitats!                                                                
Sant Miquel Sesperxes : Festa patronal: Diumenge vinent dia 5 a les 11 missa en 
honor de Sant Miquel. 
 
Per a pensar  

 

Ens podeu trobar a: www.parroquiadecentelles.cat  i 
www.parroquiadecentelles.com  

El servei de la neteja i ornamentació : Hi ha dos grups de voluntàries que fan aquest 
servei un cop al mes. Caldria poder comptar amb més gent, per això us demanem que si 
algú s’anima a afegir-s’hi ho digui, ja que aquests grups es van reduint. Entre tots ho podem 
fer tot! Moltes gràcies.  
 


