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 Sermó ecologista sota el Pi 

La Festa Major d’hivern de Centelles arriba amb el 
final de l’any. L’anàlisi del camí trepitjat i els 
propòsits pel futur s’ajunten amb el canvi de 

calendari i sota l’advocació de Santa Coloma,  la 
nostra patrona. Ahir, la Missa en honor a la màrtir 
de Sens, va aplegar un grup representatiu 
d’oficiants i col·laboradors en la litúrgia, amb el 

propòsit de solemnitzar la celebració, amb un to 
alegre i encoratjador.   
Si fem cas de les observacions de col·laboradors 

del grup de Comunicació la missa no va estar mancada de solemnitat,  sobretot en les parts 
del cant on destaca la direcció amena i estimulant, la intervenció del cor i de l’orgue i el cant 
del salm. L’alegria contagiosa que aporta l’himne de Santa Coloma es va  fer sentir al final. 
Podia haver-hi més gent i, com en la majoria de celebracions, es va trobar a faltar la 

presència de gent jove.   
Un altre col·laborador creu que la missa va tenir tota ella un to proper, casolà i 
conseqüentment amè, que es va fer encara més evident en l’homilia, predicada per Mn. 
Josep M. Pujol Currius. Aquesta va incloure referències al pi, una d’elles remarcant que  

tallar-ne un cada any un, a la llarga seria perjudicial.   
L’observació no tenia en compte els esforços dels galejadors, que ja planten i cuiden  nous 
exemplars. Abans d’acabar va subratllar un perill, com si cada cop fos més difícil albirar un 

hàbitat humà, construït sota els principis universals de pau, llibertat, amor i ens adrecéssim 
tots cap a una etapa pobra d’esperit,  sense objectius nobles, esclaus tots de quatre amos 
oportunistes.  Connectar amb l’espiritualitat de Déu i el missatge salvador de Jesús vol una 
actitud més ferma per part de tots. Esperem que el Nou Any ens animi a fer-la nostra. 

 

Bon any  2017 a tothom ! 
  

 

 

Intencions de misses 

Diumenge 1: 10h, Comunitat Parroquial. 12h Manel Argelagués.  

Dissabte 7: Assumpció Salomó 

Diumenge 8: 10h, Comunitat Parroquial. 12h En acció de gràcies  
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Tinguem en compte... 

Horari de Misses: Aquesta setmana dilluns, dimarts, dimecres dijous i dissabte a les 8 del 

vespre. Divendres festa de Reis a les 10 i a les 11 del matí. Diumenge a les 10 i a les 12. 

Despatx parroquial: Dimarts de 4 a 2/4 de 6 de la tarda 

 

Vida de la parròquia 

 

Sala Museu: Avui es pot visitar de 5 a 8 de la tarda.  
 
Pessebre a l’església: Podeu visitar encara a l’església els diorames que ha fet el Sr. Norbert 

Gómez. Ha ajudat als nens i nenes de Catequesi en el taller de pessebres com fa cada any. 
Moltes gràcies.    
 
Festa dels Reis: Per tal de no interferir-nos amb la baixada del Pi avancem la missa a les 11 

del matí en lloc de les 12 com era habitual. Tingueu-ho en compte.  
 
Enterraments: El dia 29 Bartomeu Arisa Ferrer de 66 anys d’edat. El dia 30 Roser Aregall 

Monte de 86 anys d’edat. 
       Que descansin en la Pau del Senyor! 
Moviment parroquial de l’any 2016 

 

 
 
 

Baptismes 21, 8 nenes i 13 nens   
Confirmacions 8, 6 noies i 2 nois 
Enterraments 56, 27 dones i 29 homes     
Matrimonis a la parròquia, 0 

Primeres comunions a la parròquia 23, 12 nenes i 11 nens 
                                                       

 
Col·lecta de Nadal a favor de Càritas ......................................................................   550,23 €                          

Full i Espurna: Hauríem d’haver recollit 56€, se n’han recollit......................................  57,18 € 
Donatius:....................................................................................................................... 570,00 € 
Entregats Pro refugiats (llibres venuts): ................................................................... 125,00 €                          

                 Moltes gràcies! 
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Parròquia de Sant Martí de Centelles 

Diumenge vinent, dia 8: Missa a les 11 del matí. Substitueix la que se celebrava a la mateixa 
hora el dia de Reis.   
 
Moviment parroquial de l’any 2016 
    Baptismes 3, 1 nena i 2 nens  
    Matrimonis a la parròquia 0 
    Enterraments 2, 1 dona i 1 home 

 
Per a pensar  
  
Aprenem  a estimar  no quan trobem la persona perfecta, sinó quan arribem  a veure de 

manera  perfecta a una persona imperfecta.   S.K. 
 

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