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La catequesi i la formació: importants i necessàries

Acabem el curs de Formació d’adults. Ja fa uns quants anys que des de la Parròquia us hi
convidem i un bon nombre de persones repeteixen cada curs, ja que la temàtica que s’hi
exposa és nova i diferent. Aquest any hem hagut de deixar les classes presencials a principis
de març i, per tant, deixar inacabat el temari. No obstant, no volem acabar el curs sense
retrobar-nos i fer una sessió informal a mode de cloenda. Serà dimecres vinent, el primer del
mes de juliol com acostumàvem a fer cada mes. De cara al curs que ve, restem en la
incertesa, ja que no sabem com es reprendran les activitats presencials, però no volem
perdre l’oportunitat que ens dóna poder dedicar una hora al mes a repensar algunes
qüestions bíbliques, patrístiques, ètiques... que poden enriquir el nostre pensament i enfortir
la nostra fe i la nostra vida cristiana.
Més fluixa ha estat l’assistència de pares i mares a la Catequesi Familiar aquest any. Caldrà
repensar com ho hem de fer en endavant per no improvisar i deixar de banda la catequesi a
casa, més quan, ara, tot apunta que haurem de refiar-nos més d’un treball a casa que no
pas en grup a la parròquia. Tenim l’estiu per pensar-hi i veure com es desenvolupen els
esdeveniments. Sempre comptant que la Formació d’infants i d’adults és quelcom
substancial a la nostra fe i no la podem deixar de banda. Bon estiu a tothom!

Tinguem en compte...
Horari de misses: Aquesta setmana 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.

Intencions de misses
Si no ens dieu el contrari, continuarem celebrant les misses amb les intencions que havíeu
demanat, des del dissabte 14 de març fins el divendres 23 de maig, que són els dies que no
vam poder celebrar l’eucaristia.
Dissabte 27: Pere Espuña Font
Diumenge 28: Lluís Molera Morell (1r. Aniv) Joan Barrera i Anna Rodes.
Dilluns 28: Pere Rovira
Dimarts 30: Josefina Vintró, del 19 de març.
Dimecres 1: Mercè Llavina Illa, del 19 de març.
Divendres 3: Anita Preseguer Arisa, del 23 de març.
Dissabte 4: Joan Rigola i Maria Aregall, del 21 de març
Diumenge 5: Antonia Calm Preseguer. Josep Camps i Josefa Castells, del 19 de març.

Tinguem en compte...
Despatx parroquial: Demaneu hora, trucant al 93 881 10 32, o mòbil 650 443 432 o
escrivint un correu a info@parroquiadecentelles.cat
Full Diocesà i Espurna: Podeu agafar-los al cancell de l’església o bé consultar-los
telemàticament. També us els podem enviar telemàticament, si ho demaneu.
Podeu deixar l’import a les caixetes d’entrada i sortida de l’església.

Vida de la Parròquia
Bateig: Èlia Sáez Simon, filla d’Ivan i Cristina. Van ser padrins Antonio Simon i Elisabet
Garcia.
Benvinguda a la comunitat parroquial!
Enterraments: El dia 22 Palmira Camps i Cassany de 84 anys d’edat. El dia 25 Carme
Sussany Parés de 97 anys.
Que descansin en la Pau del Senyor!
Col·lectes i donatius ....................................................................................... 589,68€
Deixa el teu donatiu a la caixeta de l’entrada / sortida de l’església. Gràcies.
Catequesi de Comunió: Dissabte vinent, dia 4 de juliol a partir de les 10 del matí Celebració
Penitencial, taller d’icones i piscolabis per acomiadar la catequesi d’aquest curs.
Formació d’adults: Vam haver de deixar el curs a mig fer. A mode de cloenda ens trobem
dimecres dia 1 a les 20,30h.
Capella del Socós: Hem tornat a obrir després de restar tancada durant tot aquest temps.
Trobareu a l’entrada el gel hidroalcohòlic recomanat tant a l’entrada com a la sortida del
recinte. Feu-lo servir.
Necessitem la vostra ajuda econòmica: Podeu fer-la a la Parròquia a través del compte de
Caixabank ES97 2100 0127 6302 0007 4398 o del Banc Sabadell ES98 0081 0031 1500 0117
8618 o a www.parroquies.bisbatvic.org . A Càritas Parroquial: ES89 2100 0127 6902 0043
8968. A Mans Unides ES42 0049 6791 7420 1600 0102. Moltes gràcies.

Tingueu present les recomanacions de seguretat i protecció. Protegim-nos i
protegim els altres. Evitem els contagis.
Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat. I també amb el domini .com

