
Jesucrist, Rei de tot el món

LA  CATEQUESI É S COSA DE TOTS

catequesi és cosa de tots. 
La catequesi  es una experiència  de fe que suposa:
1r.  Aprofundir, saber els continguts doctrinals, d’aquí la importància de participar en 
les reunions, tant els infants, com els pares, per aprendre coneixements.
2n.  Participar en la celebració dels sagraments. Especialment en la eucarist
3r. Ser testimonis del que creiem. El testimoniatge és el que dóna transparència i 
credibilitat a l’evangeli. 
4t.  Compartir el que som i tenim.
Aquests quatre aspectes són els que con
los només a l’aspecte primer  és impossibilitar que es doni la veritable experiència de 
catequesi.   
La catequesi no és una tasca aïllada de la parròquia, és quelcom es
L’Església, on hi participem to
 

Intencions de misses 

Dissabte 22 : Anna Roca Cruells i Tomàs Lloret 

Diumenge 23 : 10h Josep M. Relats Ruaix. Jaume Sardà Comas (1r Aniv.) 12h En 

acció de gràcies. 

Dimarts 25 : Família Torán Aguilar 

Dimecres 26 : Oleguer Font

Dijous 27 : Enric Aregall Estebanell

Dissabte 29 : Josep Soriano i Dolors Barrera 

Diumenge 30 : 10h Comunitat Parroquial. 
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S COSA DE TOTS 
Fa més de dos mesos que hem tornat a la 
catequesi.  I ho hem fet amb il·lusió i alegria, 
animats amb les paraules del Papa Francesc 
en la seva carta apostòlica
l’evangeli”  que en el núm. 
viure: “una etapa evangelitzadora marcad
per aquesta joia…” Tot i que la tasca de la 
catequesi, com a tasca d’Església,  es 
presenta complexa i no gens f
circumstàncies de la societat actual, els 
catequistes sentim la joia de fer el que està a 
les nostres mans, però sabem bé que
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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 10 i a les 12.  

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

Càritas Parroquial : Dijous de 5 a 8 de la tarda 

 

Vida de la parròquia  

Catequesi : Catequesi Familiar, dilluns i dimarts; grups de nens i nenes a ¼ de 6 de la 
tarda.  Dilluns a les 9 del vespre i dissabte a les 10 del matí grup de pares i mares. 
 
Estudi d’evangeli. Taller Nou Testament : Dimecres 26, de 21h a 22h a la rectoria.   
 
Missa Familiar :  Diumenge vinent a les 12 del migdia. Recordeu-ho! 
 
Testaments davant el rector : A partir de l’1 de gener quedaran sense efecte  els 
testaments que s’hagin atorgat davant el rector de la parròquia i que no s’hagin portat 
a protocol·litzar davant notari. Si aquest és el vostre cas o coneixeu algú que hagi fet 
testament davant el rector cal que ho notifiqueu a la Parròquia durant aquest mes. 
 
Enterrament : El dia 18 Josep Galán González de 66 anys d’edat.   
                                                   Que descansi en la Pau del Senyor! 
Col·lectes : Germanor.......................................................................................   418,91€ 
Full i Espurna ....................................................................................................... 66,08€ 
         Moltes gràcies!  
Per a pensar   

 
GRAN RECAPTE D’ALIMENTS A CENTELLES 

Com altres anys hem fet ens adrecem a vosaltres per demanar la vostra col·laboració. 
Organitzem la Campanya de recollida d’aliments  perquè a Centelles, com a tot 
arreu, hi ha moltes famílies que necessiten ajuda. 
Càritas i els Serveis Socials de l’Ajuntament reparteixen aliments a més de 120 
famílies  que es troben en una situació precària, amb l’agreujant que en la majoria de 
les quals hi ha nens que en reben directament les conseqüències. 
Per això us demanem la vostra ajuda, porteu-nos si us plau qualsevol d’aquests 
aliments:LLET, OLI, GALETES, SUCS DE FRUITA, LLAUNES DE TONY INA, 
SARDINES O TOMÀQUET, CACAU EN POLS, SUCRE, PASTA, F ARINA, 
TORRONS I NEULES. 
Farem la Campanya entre el 24 de novembre i el 7 de desembre. Podeu portar-nos els 
aliments que ens vulgueu fer arribar: A totes les escoles, institut i llar d’infants, a 
totes les botigues d’alimentació, a les farmàcies, al Cap, a l’església  o a Càritas. 
I el proper cap de setmana 28, 29 i 30 de novembre a la porta dels supermercats 
Dia i Bonpreu. Si us podeu fer voluntaris i estar u n parell d’hores als 
supermercats algun d’aquests dies ens ajudareu: Tru queu-nos al 93 881 27 67 o 
escriviu a caritascentelles@gmail.com . Ens feu molta falta. 
Us agraïm per endavant la vostra col·laboració. Moltes gràcies! 
 

Grup Càritas de Centelles 
                                                                          
Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat .     També amb el domini .com 

(www.parroquiadecentelles.com)  


