
Diumenge XXIV de dura nt l’any
 
Ens apuntem a la Catequesi ? Sí o no? 

Convé que els pares us feu aquesta pregunta abans 
d’inscriure el vostre fill/a a la Catequesi, perquè això vol dir 
encetar un camí que ens 
habitualment a l’Eucaristia, és a dir  anar a missa. Si els 
pares ja ho heu descartat fa temps i el diumenge no 
acompanyeu els vostres fills a l’eucaristia, no té sentit que 
ara els inscriviu a la catequesi. Veiem que la majoria de
nens i nenes  que fan la Comunió, un cop feta aquesta 
festa, els seus pares no els acompanyen més a missa
I no hauria de ser així. M
lliure que respecta tota mena de conviccions siguin o no 
confessionals
Per tant, ara que fem una nova  convocatòria a la catequesi 

d’infants demanem als pares que ho tinguin present i actuïn amb conseqüència, ja que 
la catequesi no es pot negar a ningú que la demani. 
 
   
 
Intencions de misses 

Dissabte 12 : Comunitat parroquial     

Diumenge 13 : A les 10h Josep M. Relats Ruaix. 12h Ànimes

Dimarts 15 : Marcelina Napal

Dimecres 16 : Esposos Dolors Puigdollers i Joan Ruvireta 

Divendres 18 : Ramona Soldevila 

Dissabte 19 : Difunts Família Dorca Serra

Diumenge 20 : A les 10h Jo

 

Tinguem en compte...

Horari de Misses : Aquesta setmana d

les 8 del vespre, dijous a les 8 del matí

Despatx parroquial : Dimarts 

Càritas parroquial: Dijous de 5 a 8 tarda
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Ens apuntem a la Catequesi ? Sí o no?     
Convé que els pares us feu aquesta pregunta abans 
d’inscriure el vostre fill/a a la Catequesi, perquè això vol dir 
encetar un camí que ens prepara per a participar 
habitualment a l’Eucaristia, és a dir  anar a missa. Si els 
pares ja ho heu descartat fa temps i el diumenge no 
acompanyeu els vostres fills a l’eucaristia, no té sentit que 
ara els inscriviu a la catequesi. Veiem que la majoria de
nens i nenes  que fan la Comunió, un cop feta aquesta 
festa, els seus pares no els acompanyen més a missa
I no hauria de ser així. Més avui que estem en una societat 
lliure que respecta tota mena de conviccions siguin o no 
confessionals. Però hauríem de ser coherents. 
Per tant, ara que fem una nova  convocatòria a la catequesi 

d’infants demanem als pares que ho tinguin present i actuïn amb conseqüència, ja que 
la catequesi no es pot negar a ningú que la demani.  

Intencions de misses  

: Comunitat parroquial      

: A les 10h Josep M. Relats Ruaix. 12h Ànimes 

Marcelina Napal      

Esposos Dolors Puigdollers i Joan Ruvireta        
Ramona Soldevila   

Difunts Família Dorca Serra      

Joan Puigdollers 12h Maria Calm  

inguem en compte...  

Aquesta setmana dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte a 

les 8 del vespre, dijous a les 8 del matí. Diumenge missa a les 10 i a les 1

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

Dijous de 5 a 8 tarda  

 
de setembre de 2015 

Convé que els pares us feu aquesta pregunta abans 
d’inscriure el vostre fill/a a la Catequesi, perquè això vol dir 

prepara per a participar 
habitualment a l’Eucaristia, és a dir  anar a missa. Si els 
pares ja ho heu descartat fa temps i el diumenge no 
acompanyeu els vostres fills a l’eucaristia, no té sentit que 
ara els inscriviu a la catequesi. Veiem que la majoria de 
nens i nenes  que fan la Comunió, un cop feta aquesta 
festa, els seus pares no els acompanyen més a missa.    

avui que estem en una societat 
lliure que respecta tota mena de conviccions siguin o no 

erò hauríem de ser coherents.  
Per tant, ara que fem una nova  convocatòria a la catequesi 

d’infants demanem als pares que ho tinguin present i actuïn amb conseqüència, ja que 

, divendres i dissabte a 

0 i a les 12. 



Vida de la parròquia  

Curs de Formació sobre el Nou Testament II   
Seguint el treball del curs passat, aquest any us oferim un nou curs de formació sobre 
el Nou Testament, adreçat a tothom, especialment als que el curs passat van assistir-
hi i als pares i mares que van participar a la Catequesi Familiar. Aquest any ens 
centrarem en la segona part del Nou Testament: Les cartes i l’Apocalipsi.  
Serà  igualment el primer dimecres de mes al vespre. Ens farà l’explicació el professor  
Mn. Josep Escós. Us apuntem els dies : 7 d'octubre , 4 de novembre, 2 de desembre, 
13 de gener, 3 de febrer, 2 de març, 6 d'abril, 4 de maig  i l'1 de juny. 
 
Inscripcions a la Catequesi curs 2015-16 : Aquesta setmana  Dl 14, dm 15, dc 16 i dj 
17 de setembre de 2/4 de 5 a les 6 de la tarda al despatx parroquial.  
 
Casament: Han rebut el sagrament del matrimoni en Nicolas Talent i la Camila Rubio 
Patino.                                     Moltes felicitats!  
 
Enterrament : El dia 7 Montserrat Ballega Casero de 52 anys d’edat.  
    Que descansi en la Pau del Senyor! 
Grup Baobab : Comencem un nou curs. Tenim noves iniciatives per treballar més enllà 
de la parròquia, amb els malalts i en activitats a on puguem anunciar la Bona Nova, no 
només amb paraules sinó amb obres. 
Hem començat el curs  amb una pregària que s’ha celebrat aquest  dissabte dia 12 a 
les sis de la tarda. Hem volgut escoltar les paraules del Papa Francesc sobre l’any de 
la MISERICÒRDIA. Esperem que el camí iniciat en aquest nou curs, el fem 
acompanyats dels altres grups de la Parròquia 
  

 
Col·lecta dissabte i diumenge ..........................................................................252,56€ 
Full i Espurna .......................................................................................................48,97€ 
        Moltes gràcies .  
Per a  pensar  
 
Impressions d’un peregrinatge de la Parròquia de Ce ntelles a Terra Santa 
 
El que em va impactar del peregrinatge que la parròquia ha organitzat a Terra Santa, 
és  el gran nombre de peregrins d’arreu del mon que la visiten. A tots els llocs històrics 
que es visiten, es veuen  aquests grups que preguen, canten amb un gran fe i 
respecte. Això et planteja un interrogant: si Jesús hagués estat un “xarlatà” no hagués 
portat aquesta moguda, per tant, alguna cosa més hi havia d’haver. 
En tot moment hem estat informats del què, el com i el per què dels fets que es varen 
donar en la vida de Jesús, contextualitzant-los, la qual cosa ajuda a entendre com es 
van produir. 
En tot moment ens hem trobat ben acceptats i respectats a tot arreu, Tant pels jueus 
com els palestins, ens van mostrar el seu agraïment per la nostra visita i demanar  que 
hi vagi gent, que és un territori segur i sense perill, malgrat copsar el recel que hi ha 
entre jueus i palestins. Pensem que costarà moltíssim la unitat i la bona convivència 
entre ambdós pobles.  
Crec que seria important que els creients, i no tan creients, fessin una visita a Terra 
Santa. És una experiència única. 
Dono gràcies a la parròquia de Centelles que ens hagi brindat l’oportunitat d’aquest 
peregrinatge. 

 
Podeu trobar-nos a www.parroquiadecentelles .cat 

I també amb el domini .com  


