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Hem d’adaptar la catequesi a 

la situació sanitària que vivim  

 
És hora de pensar en la catequesi dels 
que volen preparar-se per a la Comunió.  
Us presentem la proposta de Catequesi 
que la Parròquia ofereix als qui vulguin 
començar el primer curs.  
 
La situació actual, d’una banda ens porta 
la dificultat de fer activitats en grup, 
especialment amb els infants, però d’altra 
banda ens ofereix un moment favorable 
per aprofundir en la Catequesi Familiar i 
per valorar la implicació dels pares en la 
tasca catequètica.  
 
Per això proposem per a la Catequesi del 
curs 2020-21:  
 

1. Que els pares que sol·licitin començar el curs de catequesi per als fills siguin 

els primers responsables de fer la catequesi als seus fills.   

2. Si uns pares ho volen fer en grup, perquè habitualment tenen relació familiar o 

d’amistat, poden fer conjuntament el treball de catequesi.  

3. Per això, feta la inscripció prèvia, se’ls explicarà el projecte de treball i de 

celebració del curs.  

4. La parròquia proposa: 

4.1 Donar el material de treball a cada família amb les indicacions 

pedagògiques que els pares necessiten. 

4.2 Preparar amb els pares cada tema del curs i un cop treballat a casa amb 

els fills, revisar-lo i proposar el següent  

4.3 Oferir un/a catequista de referència per a seguir el treball de catequesi i 

consultar els dubtes o qüestions que sorgeixin al llarg del treball fet a casa.  

4.4 No marcar un temps determinat per fer el treball de catequesi, sinó  

acomodar-se al ritme de cada família.  

 

   



4.5 Acompanyar la catequesi amb la celebració de la fe i la missa familiar, 

adreçada als pares i nens de la catequesi, que proposem celebrar un cop 

al mes. El dia, diumenge o vigília, l’escolliran els pares i no podrà coincidir 

amb la missa  dominical. Així preservarem l’aforament recomanat a 

l’església, encara que la resta de la comunitat es perdi la celebració de la 

missa familiar. 

4.6 Fer el seguiment de la catequesi familiar. I a mida que cada família porti a 

terme el treball de tot el curs, pugui inscriure’s al següent o celebrar la 

primera comunió, si és el cas.  

5. Segons vagi evolucionant la situació sanitària valorarem la possibilitat de 

convocar alguna trobada  conjunta de pares/mares i de nens/es i catequistes 

per no perdre el sentit comunitari que ha de tenir tota activitat eclesial i 

parroquial.  

 

Missa dels dies feiners 

Aquesta setmana dilluns, dimarts, dimecres, dijous 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 

Dissabte 19: Adolfo Félix Rodríguez que morí el dia 10 de setembre a Santo Domingo 

(República Dominicana).Família Ribé Portet  
Diumenge 20: Francesc Reixach i Dominga Coll. Tecla Castells, Remei Castells. Maria Calm.    
Dijous 24: Mercè Noguera 
Dissabte 26: Família Toran Aguilar  
Diumenge 27: Martina Pujol i Marta Casaldàliga Pujol 

 

Tinguem en compte... 
Despatx parroquial: Truqueu abans al  93 881 10 32, o  mòbil 650 443 432 o escrivint un 

correu a info@parroquiadecentelles.cat   

                        

Vida de la Parròquia  
Catequesi: Els pares i mares que vulguin que els seus fills  comencin la catequesi de 

preparació a la Comunió poden trucar a la Parròquia  938 811 032  o bé al 650 443 432 per a 
concretar l’entrevista i presentar-los el projecte de curs que tindrà un nou format degut a la 
situació sanitària de la Covid 19. Un en fem la presentació en aquesta mateixa Espurna.   
 
Col·lectes..................................................................................................................... 352,91€ 
Càritas donatius: 100, 5...........................................................................................   105,00€      

Donatiu Mans Unides.................................................................................................. 30,00€ 

Deixa el teu donatiu a la caixeta de l’entrada / sortida de l’església. Gràcies. 

 

Per a pensar  

Viure, viure tot el que es pugui en extensió i en intensitat (Joan Maragall) 

 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

