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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 fer-ho suposa 
encetar un camí que ens prepara per a participar habitualment 
a l’Eucaristia, a “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. Sovint 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. Sobretot 
ara 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.                      

  

 

 

Tinguem en compte... 

Horari de misses: Dilluns, dimarts, dimecres i divendres a les 8 del vespre. Dissabte missa 

anticipada a les 8 del vespre . Diumenge missa a les 11 del matí. 

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

Càritas parroquial: Centre de Distribució d’Aliments dijous de 5 a 7 de la tarda. 

 

Intencions de misses 

Dissabte 14: Pere Baulenas. Julio Acín 

Diumenge 15: Germans Casaldàliga Guitart. Antònia Calm. 

Dilluns 16: Josep M. Relats Ruaix  

Dimarts 17: Ànimes 

Dissabte 21: Família Vilasaró 

Diumenge 22: Mercè Carreras, Francesc Reixach i Dominga Coll, Tecla Castells i Remei 

Castells. Maria Calm. 



Vida de la parròquia 

Festa de la Mare de Déu dels Dolors: És avui. A la Missa agrairem el servei que fan i han fet 

les diverses administradores i pregarem per elles i per tots.        
 
Catequesi . Inscripcions per al curs 2019-20: Tant per als  que comencen com els que ja hi 

assistien el curs passat, dilluns 16, dimarts 17, dimecres 18 de les 16,30 a les 18h. al despatx 
parroquial.  Els dies de catequesi per als nens i nenes seran com els altres anys el dilluns o el 
dimarts de les 17,15 a les 18,15 h.  
 
Preparació a la Confirmació: Volem començar un nou grup. Els nascuts l’any 2005 o abans 
que vulgueu preparar-vos-hi ens trobarem el divendres dia  27 de setembre a les 6 de la tarda 
a la rectoria..   

Curs de Formació permanent: Aquest curs també volem oferir als adults un tast de formació. 
Serà, habitualment, el primer dimecres  hàbil de cada mes, de 20:30 a 21:30h. Aquest any 
una Reflexió creient   de la vida quotidiana. Professora : Ester Busquets Alibés. Aportació 

orientativa: 40€   
 

Sessió Data Tema Hora 

1 Dc. 9 d’octubre 
2019 

Pensar i creure: una orientació per a la vida. 
El sentit. 

20:30   

2 Dm. 5 de 
novembre   

Tenir o ser: una reflexió sobre el consum 20:30   

3 Dm. 3 de  
desembre 

Democràcia: la temptació de la ultradreta 20:30 

4 Dc. 8 de gener 
2020 

Tecnologia: poder i control 20:30 

5 Dc. 5 de febrer  Llibertat i perdó: actuar sobre el futur i el 
passat 

20:30  

6 Dc. 4 de març  Compassió: la relació amb l’altre 20:30 

7 Dc. 1 d’abril  Silenci: un recorregut cap a la vida interior  20:30  

8 Dc. 6 de maig  Teló: escollir i viure 20:30  

9 Dc. 3 de juny  Sopar – col·loqui 20:30  

 
Mans Unides: Volem iniciar el curs continuant amb  el nostre propòsit de donar a conèixer 

diferents situacions que sofreixen les dones. Per això el dia 20, divendres a les 19,30 h al 
Casal Francesc Macià, tindrà lloc la projecció del documental Blessy que serà presentat per 

Rosa Cendon. Us hi esperem! 

 
Capelleta de la Mare de Déu de Lurdes: Si voleu  afegir-vos a les famílies que  ja la reben a 

casa, podeu deixar el vostre nom i adreça  a la caixeta del Full. Gràcies.  
  
Centre Parroquial: Diumenge vinent dia 22  a les 6 de la tarda Tu que no ets sinó l’instant, 

recital de poemes de Lluís Solà i interpretacions musicals. 
 
Col·lectes: ................................................................................................................... 196,96€ 
Full i Espurna: ................................................................................................................47,96€. 
Memòria Activitat Pastoral 2018-19.............................................................................  2,50€ 

 
Per a pensar  
Mai no podem arronsar les espatlles davant d’un negoci brut, davant d’un amor egoista 
ni davant d’una causa injusta. S.C.  

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

