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                             Comencem la Catequesi  

Amb la missa de les 11 del migdia, avui encetem el nou curs de 
Catequesi a la nostra parròquia. Les activitats per a cada grup 
les anireu trobant  a l’Espurna, tant de catequesi familiar, de 2n 
curs, de postcomunió, d’adolescents que volen aprofundir 
pensant en la Confirmació com de Formació d’adults.  
La catequesi i és una de les tasques importants que ha de tirar 
endavant tota comunitat cristiana: no només per iniciar als 
petits en el coneixement i la vivència del que és bàsic per un 
cristià, sinó per ampliar i aprofundir-hi mentre anem creixent. 
Mai hauríem d’estar satisfets amb allò que sabem, ja que 
sempre podem anar una mica més a fons.  
La nostra parròquia i l’Església en general dedica molt esforç a 
la catequesi dels infants, no tant a la formació dels adolescents 
i d’adults, que és molt important, i per això ja fa uns quants 
cursos que  hi dediquem una hora al mes. Aquest any  
dedicarem el curs de Formació d’adults a qüestions de la vida, 
mirades des d’una òptica creient. Trobareu especificat el tema 
del curs a l’altra pàgina.  
Tant de bo fóssim molts els que hi assistíssim, a la nostra i a 
les altres parròquies que ofereixen  un curs semblant.  

 

  
 

 

 

Intencions de misses 

 

Dissabte 28: Dominga Coll Cruells (2n Aniv.)  

Diumenge 29: Miquel Solà i Miquel Yespes. Esposos M. Lurdes Roca i Joan Vall·llovera. 

Miquel Xuriach i Miquel Criach. 

Dilluns 30:Mercè Noguera (4t Aniv.) 

Dissabte 5: Comunitat parroquial  

Diumenge 6: Família Vilasaró. Família Vilà Farràs. 

 

 



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. 

 

Vida de la parròquia 
 
 
Missa Familiar: Avui diumenge vinent a les 11 del matí. Amb ella comencem el curs de 

Catequesi 2019-20.  
 
Enterrament: El dia 28 Joan Molist Devesa  de 89 anys.  

                                         Que descansi en la Pau del Senyor! 
 
Catequesi  2n curs: Dijous a  les 20,30 h. reunió amb els pares i mares dels nens i nenes 
que s’hi ha apuntat.  
  
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  

 

 
Col·lectes: ................................................................................................................... 282,97€ 
Full i Espurna: ................................................................................................................53,36€. 
Memòria Activitat Pastoral 2018-19.............................................................................  5,00€ 

 
Per a pensar  
 
Busca de practicar sempre la justícia, la pietat, la fe, l’amor, la paciència, la mansuetud.  
( 1Tm 6,11) 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

