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Curs de Formació  
 
Sortosament podem reprendre els 
cursos de Formació d’adults  que vam 
haver de deixar en suspens l’any 2020 
per la pandèmia. 
 
Aquest curs, després de les dues 
xerrades  del primer trimestre, una a 
càrrec del P. Guindulain i l’altra a 

càrrec del claretià Joan Font, ara  encetem un cicle de sis sessions de reflexió i 
col·loqui sobre temes educatius a partir del pensament i l’acció de diferents mestres i 
pedagogs. Anirà a càrrec del mestre i doctor en Pedagogia Joan Soler Mata.  
 

Pensem sobre l’educació: i si ens enfilem a les espatlles dels gegants? 
 
Primera sessió: Dimecres, 11 de gener de 2023 
Drets de la infància. Eglantyne Jebb (1876 – 1928). Jordi Cots (1927 - .... ) 
 
Segona sessió: Dimecres, 8 de febrer de 2023 
Natura i ciència a l’escola. Rosa Sensat (1873 – 1961) 
 
Tercera sessió: Dimecres, 8 de març de 2023 
Formació de mestres i educadors per al segle XXI. Marta Mata (1926 – 2006) 
 
Quarta sessió: Dimecres, 12 d’abril de 2023 
Educació, justícia social i igualtat d’oportunitats. Lorenzo Milani (1923 – 1967) 
 
Cinquena sessió: Dimecres, 10 de maig de 2023 
Educació en temps i llocs difícils. Maria Teresa Codina (1927 – ..... ) 

 

Sisena sessió: Dimecres, 14 de juny de 2023 

Educació, fe i política. Alfonso Carlos Comín (1933 – 1980) 
 
 
Periodicitat: mensual; cada segon dimecres de mes 
Hora: a les vuit del vespre 
Lloc: Sala Mn Josep Esteve – Rectoria de la Parròquia Santa Coloma de Centelles 
Aportació voluntària. 
    

 
 



Tinguem en compte... 
 

Despatx parroquial 

Truqueu abans al  938 811 032 o escriviu un correu a info@parroquiadecentelles.cat   

 
Horari de misses 
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres a les 19h. Dissabte, missa anticipada a les 19h i 
diumenge a les 11 del matí.   
 

Intencions de misses 

Dissabte 7: Esposos Pere Camprubí i Teresa Guardiola 
Diumenge 8: Per l’harmonia familiar. 
Dimecres 11: Família Serrrallonga Carrera. Ramona Soldevila  
Divendres 13: Josep Roca (4t Aniv.) Jaume Garriga i Sergio Carmona 
Dissabte 14: Assumpció Morell i Àngel Sala  
Diumenge 15: M. Socorro Solà Ribera (2n Aniv.)  Josep Valldeneu Roca, Dolors Bigas 
Brugalla i Joan Falcó Pladellorens. 
 

 
 
Vida de la Parròquia                  
 
Catequesi 
Reunió de catequistes, va ser dimecres passat a les 16,30h.  
Catequesi en grup dels nens i nenes: dimarts o dimecres a les 17,15h.    
 
Curs de Formació d’Adults 
Dimecres, 11 de gener a les 20h, a la Sala Mn. Josep Esteve de la Parròquia: Drets de la 
infància. Eglantyne Jebb (1876 – 1928). Jordi Cots (1927 - .... ). Primera sessió del cicle 
Pensem sobre l’educació: i si ens enfilem a les espatlles dels gegants? Aportació econòmica 
voluntària. 
 

 Missa familiar: Serà diumenge vinent dia 15, ja que aquest mes no s’ha celebrat el  primer 
diumenge. 

  
 Col·lectes:  208,74  +  203,62.................................................................................412,26€  
 Moltes gràcies.   

 

Per a pensar 
  
                      Comptar els nostres dies ens permet descobrir la fugacitat de la vida i el 

contrast amb l'eternitat. El mateix salm 90 ens recorda que «mil anys davant 
dels teus ulls són com el dia d'ahir que ja va passar, i com una vigília de la nit». 
La saviesa del cor no és acumular anys -un any més-, sinó viure conscients el 
regal del temps -un any nou-. No és només «cronos» -temps lineal-, sinó 
sobretot «kairós» -el temps com a oportunitat de vida, teixida amb els fils de la 
veritat, l'amor i la llibertat-. De res serveix un any nou si no et fas nou cada any. 
La novetat, viscuda a fons i amb discerniment, aporta contingut a la saviesa del 
cor. Qui la posseeix distingeix entre l'essencial i l'accessori. Sap prendre les 
decisions sense deixar-se impressionar pels avatars del temps. Atresorar anys 

no és l'objectiu que busca, sinó viure'ls amb un sentit profund. (Ll.S.) 

           Ens podeu trobar a www. parroquiadecentelles.cat  o  .com                 


