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Catequesi en família  
  
La família  és el primer lloc on els fills han 
d’aprendre la vida de la fe. La millor escola 
de catequesi  per als nens i nenes serà, 
doncs, que els pares visquin com a 
cristians adults  i tinguin confiança  en 
Déu. I ells confiaran en Déu com a Pare si 
han tingut l’experiència d’acollida, la 
tendresa i l’amor d’uns pares que els 
estimin i s’estimin.   
( Del llibre de Catequesi Familiar )   
 

  
 

 

Intencions de misses 

 

Dissabte 5: Mn. Francesc Muñoz. Comunitat parroquial  

Diumenge 6: Família Vilasaró. Família Vilà Farràs. Dolors Arenas Fernández (1r. Aniv.)  

Dilluns 7: En acció de gràcies 

Dissabte 12: Pilar Pous. Pilar Fraxanet. Família  Ribé Portet  

Diumenge 13: Antònia Calm. 

 

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 
 
Catequesi: Després d’haver inaugurat el curs  2019-2020 diumenge passat amb la Missa 

Familiar. en la qual va celebrar la seva primera comunió la Janka, demà dilluns a les 17,15 h. 
comencen la catequesi  els nens i nenes de 2n curs, o sia els que volen fer la primera  
comunió la primavera vinent. Ho faran  amb un audiovisual  de benvinguda i la descoberta de 
la Capella del Socós.    
També els pares Catequesi Familiar faran  a les 21 h. la primera trobada del curs per preparar 
el treball d’aquest mes. A TOTS BON INICI DE CATEQUESI!       
 
Curs de Formació permanent: Igualment dimecres  dia 9 a les 20,30 h. comença el curs de 

Formació d’Adults que vol oferir a tothom qui vulgui un tast de formació. Aquest any  l’hem 
titulat Reflexió creient   de la vida quotidiana. Professora : Ester Busquets Alibés. Teniu  el 

programa detallat  a continuació. Si podeu ajudar en les despeses, l’aportació orientativa és 
de 40€, però no quedeu d’assistir-hi  per això.    
 

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  

 
 
Capella del Socós: Durant el mes d’octubre  Rosari a  les 7 de la tarda.  
 
Mans Unides: Aquest dissabte 5 d’octubre les delegacions catalanes de Mans Unides  s’han 

trobat a Montserrat per celebrar el 60è Aniversari de l’entitat i avui el grup de Mans Unides de 
la nostra parròquia celebra la jornada de preparació de curs 2019-2020. Enhorabona i bona 
feina!  
 
Enterrament: El dia 29 Rosita Dordal Bellver de 91 anys d’edat. 

                                          Que descansi en la Pau del Senyor! 
 

 
Col·lectes: ................................................................................................................... 307,17€ 
Full i Espurna: ................................................................................................................49,72€. 
Donatiu........................................................................................................................... 50,00€ 

 
Per a pensar  
 
L’ Eucaristia és per  ser celebrada i participada. 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

