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Un regal per l’any que comença que hem d’aprofitar 
 
Regina Brett té exactament 60 anys. Però algú a internet 
va copiar malament la data i s’ha anat dient que en tenia 
90. Tot perquè a partir de 45 anys va començar a publicar 
petites sentències que són com “lliçons de vida”, 
reflexions que la gent pot pensar. 
Podeu  seguir l’actualitat i la biografia de Regina Brett al 
seu propi web (www.reginabrett.com) i en llibres. Aquí us 

deixem algunes de les seves “sentències”, que  per a qualsevol edat, ajuden a entomar el 
nou any amb més alegria:  
 

 La vida no és justa, però tot i així és bona. 

 La vida és massa curta per perdre el temps lamentant-se. 

 El teu treball no et cuidarà quan estiguis malalt. Els teus amics i família sí. Estigues-hi 
en contacte. 

 No has de guanyar cada discussió. Has d'estar d'acord amb no estar d'acord. 

 Plora amb algú. Alleuja més que plorar sol. 

 Fes les paus amb el teu passat perquè no t'arruïni el present. 

 No comparis la teva vida amb la d'altres. No tens ni idea de com és la seva travessia. 

 Si una relació ha de ser secreta, millor no tenir-la. 

 Respira profundament. Això calma la ment. 

 Elimina tot el que no sigui útil, bonic o alegre. 

 Mai no és massa tard per tenir una infantesa feliç. Però la segona només depèn de tu. 

 Quan es tracta de perseguir allò que estimes de la vida, no acceptis un "no" per 
resposta. 

 ...                                                 
                                        Regina Brett (1956), Assagista i blogger de Cleveland, Ohio. 

 

Intencions de misses 

 

Dissabte 7: Assumpció Salomó 

Diumenge 8: 10h, Comunitat Parroquial. 12h Margarita Pujalt Gómez 

Dimecres 11: Ramona Soldevila   

Dijous 12: Assumpció Morell i Àngel Sala   

Divendres 13: Família Serrallonga Carrera 

Diumenge 15:  10 h. Comunitat Parroquial . 12h Esposos Campàs Fornols 



Tinguem en compte... 

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

vespre. Dijous a les 8 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 

 
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.    
 

Catequesi:  
Catequesi Familiar Grups de pares:  Dilluns a les 9 del vespre o dissabte a les 12 del 
migdia. 
Catequesi 2n curs: Dilluns o dimarts a ¼ de 6 de la tarda.  
Catequesi de Postcomunió: Dimecres a ¼ de 6 de la tarda.  
Catequesi de Confirmació: Divendres a 274 de 5 de la tarda  
Catequesi de pares de 2n curs: Dimarts a les 9 del vespre   
Formació d’Adults . Curs d’ Introducció a l’Antic Testament: Els  llibres profètics.                        
Dimecres 11 a 2/4 de 9 del vespre. Prof. Anton M. Vilarrubias. 
 
 
Enterrament: El dia 7 Fede Puig Ferrerons de 89 anys d’edat     
                                                        Que descansi en la Pau del Senyor! 
                                                       

 
Col·lecta de la setmana passada ............................................................................   387,19 €                          
Full i Espurna: Hauríem d’haver recollit 56€, se n’han recollit......................................  56,95 € 
                 Moltes gràcies! 

 
 
Parròquia de Sant Martí de Centelles 

 
Avui diumenge, dia 8: Missa a les 11 del matí. Substitueix la que se celebrava a la mateixa 
hora el dia de Reis.   

 
 
Per a pensar  
 
Déu dóna tota mena de facultats als Home perquè obrin segons i cercant el Bé. Les coses 
fetes amb mala fe o corrompudes no entenen, ni troben lloc en la raó de Déu, ni cal de la seva  
intervenció, perquè per això ja tenim eines com la intel·ligència per reconduir-ho i superar-ho. 
Anònim.  

 

 

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

 

http://www.parroquiadecentelles.cat/

