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Val la pena apuntar els fills a la catequesi ?
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 8: A les 9 del matí a la Capella del Socós Comunitat Parroquial. A les 8 del vespre
en acció de gràcies pels 25 anys de matrimoni Gómez Carbó. Pere Espuña i Font.
Diumenge 9: Diego Moreno i Moreno
Dijous 13: Ramon Pla Parés
Divendres 14: Julio Acín
Dissabte 15: A la Mare de Déu dels Dolors. Montserrat Roca. Marcelina Napal. Esposos
Cerezo Escalé.
Diumenge 16: Josep M. Relats Ruaix. Antònia Calm Preseguer

Tinguem en compte...
Horari misses: Aquesta setmana dilluns, dimecres i divendres a les 8 del vespre. Dijous a les
8 del matí. Dimarts a les 9 a la Capella de Sant Antoni. Dissabte anticipada a les 8 del vespre.
Diumenge a les 11 del matí. Despatx parroquial: Si cal truqueu a la Parròquia 938 811 032

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: Dimarts 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.
Reunió de Catequistes: Per preparar el curs la vam fer
divendres dia 7 a les 6 de la tarda.
Catequesi de preparació a la Comunió: Serà, com cada any, el
dilluns o el dimarts d’ ¼ de 6 de la tarda a1/4 de 7. Les
Inscripcions: són únicament aquesta setmana: Dimecres 12, dijous 13, i divendres 14 de
setembre de 2/4 de 5 a les 6 de la tarda al despatx parroquial.
Administradores dels Dolors: Ens conviden a la celebració de la missa en la festa de la
Mare de Déu dels Dolors, dissabte a les 8 del vespre.
Curs de Formació permanent : 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
L’ètica de la vida quotidiana: una mirada des de la fe. Professora : Ester Busquets Alibés
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Data
3 octubre 2018
31 d’octubre
5 de desembre
9 de gener 2019
6 de febrer
6 de març
3 d’abril
8 de maig
5 de juny

Tema
La dimensió ètica de la persona
Educar la consciència moral
La dignitat humana i els drets humans
El caràcter personal
La bioètica I
La bioètica II
Inici de la vida
Final de la vida: Les voluntats anticipades
Sopar – col·loqui
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Tómbola de Mans Unides: Es van recollir 5.602,07€ . Moltes gràcies a tots !
Full i Espurna:......................................................................................................... 58,50€
Col·lecta ................................................................................................................. 313,57€
Moltes gràcies!

Per a pensar
Existeix també, la malaltia de l’enduriment mental i del cor: perdre la vivacitat , las serenitat
interior, l’audàcia. Ser màquines de treball i no homes de Déu. Perdre els sentiments de
Jesús.
Papa Francesc

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

