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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 admet 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 tingueu present i actueu en
conseqüència, ja que la parròquia no pot negar la catequesi a ningú que la demani.

Intencions de misses
Dissabte 9: Família Ribé Portet
Diumenge 10: 11h Pere Espuña Font
Dilluns 11: A les 9 del matí a la Capella de Sant Antoni Esposos Joan Vall·llovera i M. Lurdes
Roca
Dimarts 12: Julio i Pilar
Dimecres 13: Andreu Roig Vall
Divendres 15: Marcelina Napal
Dissabte 16: Comunitat parroquial
Diumenge 17: Albert Subirachs Vilà. Josep M. Relats i Ruaix. Maria Calm Preseguer

Tinguem en compte...
Horari de Misses: Dilluns a les 9 del matí a la Capella de Sant Antoni, dimarts, dimecres,
divendres i dissabte a les 8 del vespre. Dijous a les 8 del matí. Diumenge a les 11.
Despatx parroquial: Dimarts de 6 a 2/4 de 8 de la tarda.
Càritas parroquial: Centre de Distribució d’Aliments dijous de 5 a 7 de la tarda.

Vida de la parròquia
Missa a la Capella de Sant Antoni: Dilluns 11 de setembre a les
9 del matí. A la sortida els Amics de Sant Antoni ens conviden a
xocolata desfeta i coca. Cal que porteu tassa i cullera.

Administradores dels Dolors: Ens conviden a la celebració de la missa en la festa de la
Mare de Déu dels Dolors, divendres a les 8 del vespre. A la sortida oferiran un piscolabis.
Inscripcions a la Catequesi curs 2017-18: Aquesta setmana dimarts 12, dimecres 13 dijous
14 i divendres 15 de 2/4 de 5 a les 6 de la tarda al despatx parroquial.
Curs de Formació d’adults: El primer dimecres d’octubre comença el nou curs de formació
d’adults. Serà com sempre el primer dimecres hàbil de cada mes. Aquest any sobre el Pares
de l’Església (Patrística) i anirà a càrrec del Dr. Joan Torra, rector de les Parròquies de
Torelló.
El programa és el següent:
4 d’octubre: Introducció als Pares de l'Església i als primers Pares, els apostòlics
8 de novembre: Els primers escrits: la Didajé i Climent de Roma
13 de desembre: Ignasi d'Antioquia i la teologia martirial
10 de gener: La primera teologia cristiana: Ireneu de Lió
7 de febrer: Tertul·lià i la teologia nordafricana
7 de març: Orígenes i la teologia bíblica
4 d'abril: La pau de Constantí i els concilis ecumènics. El monaquisme
2 de maig: El gran segle: Agustí d'Hipona
Bateig: Salvador Quilez Arellano, fill de David i Mónica. Va ser padrina María Jesús Quilez
Cabello.
Benvingut a la comunitat parroquial!
Enterrament: El dia 5 Joan Pomier Gay de 91 anys d’edat.
Que descansi en la pau del Senyor !
Mans Unides: La tómbola de la solidaritat va tancar les portes el dia 3 a les onze de la nit.
Volem informar-vos que l'import aconseguit gràcies a la vostra participació i generositat ha
sigut de 5.454.--euros. Els premis del sorteig ja han estat recollits pels afortunats. A tots,
moltes gràcies.
Col·lecta de la setmana passada ........................................................................392,06€
Full i Espurna ............................................................... ...................................... 59,64€

Per a pensar
Apòstol és una paraula grega que significa “enviat”. L’apòstol és un que és enviat per Jesús
per continuar la seva feina : pregar i anunciar l’Evangeli. (Paraula i Vida 2017)

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

