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El treball de la Catequesi en família, en comunitat 
  

Al Full Diocesà d’avui trobareu un  ampli escrit sobre la Catequesi. Aquí ens limitem a 
recordar el que fa referència a la nostra parròquia. 
Aquesta setmana hem fet les inscripcions a la Catequesi i, encara que n’hi haurà de 
noves, programem el treball a fer: Començarem el curs, com us vam dir, amb la 
Missa Familiar diumenge vinent a les 12 del migdia. El dimarts dia 5  a les 21 h reunió 
dels pares i mares de Catequesi Familiar i el dimecres dia 6 reunió amb els pares i 
mares de 2n curs. Les setmanes següents  començarem el treball de catequesi  a 
casa o a la parròquia. Aquest any volem que sigui tan presencial com puguem .  
També  estarem en contacte amb els que han fet  la  comunió, especialment per 
poder preparar amb ells i les famílies  la Missa familiar de cada mes. Posteriorment  
convidarem a preparar-se per a la Confirmació els que fa cinc anys van fer la 
Comunió. 
    



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   

 
Horari de misses 
Aquesta setmana cada dia missa a les 20 h. Dissabte missa anticipada a les 20 h. Diumenge 

a les 11 h.  

 

Intencions de misses 

Dissabte 25: Comunitat parroquial  
Diumenge 26: Francesc Reixach i Dominga Coll. Tecla Castells i Remei Castells.     
Dimecres 29: Miquel Solà i Soler i Miquel Yespes Solà     
Dijous 30: Mercè Noguera (6è Aniv.)   
Dissabte 2: Comunitat parroquial  
Diumenge 3: Família Vilà Farràs. Esposos Joan Vall·llovera i M. Lurdes Roca. Esposos 
Antònia Calm i Ton Carrera. Esposos Bonifacio Rodríguez i Fidela Teruel, Sergi Peláez.   
 
 
Vida de la Parròquia  

  
  

Missa Familiar: Diumenge vinent dia 3 d’octubre, a les 12. Inici del curs de Catequesi. 
  

  
Enterrament: El dia 25 Montserrat Estragués Casasas de  83 anys d’edat. 

  Que reposi en la Pau del Senyor! 
 
Col·lectes   ....................................................................................................316,69€ 
Donatiu Parròquia  ..................... .................................................................  50,00€ 
Donatiu Càritas............................................................................................  100,00€ 
                                                                        Moltes gràcies 

                    

Per a pensar    
  

                       Al web de la nostra parròquia hi ha un recull de 50 pregàries. Aneu-hi de tant en tant i rellegiu-
ne alguna. Segur que trobareu la més adequada pel moment que viviu.  No us n’oblideu. Aquí 
us transcrivim un fragment de la que porta per títol  Pregària per les nostres diferències.  
 

                 Us preguem per les nostres diferències. 
Doneu-nos força per resistir 

a qui vol anivellar-les. 
Inspireu-nos paraules i gestos 
per aquells que se n’espanten. 

Obriu els nostres cors i les nostres intel·ligències 
a les seves belleses. 

Feu-nos la gràcia de descobrir-hi 
la nostra unitat. 

 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

