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Tenim una ocasió més per a desitjar-nos el
millor per aquest any que comença. El
millor en salut, en benestar familiar, en
treball, en convivència amb els veïns , en
participació al poble i a l’Església com a
creients que som.
Aquest any els nostres desigs segurament
són més sincers, perquè el que acabem ha
estat un any difícil econòmicament i laboral:
moltes famílies han patit la manca de treball
i han notat la crisi amb més o menys
intensitat.
Tots desitgem que el 2012 que encetem sigui millor i ens porti més benestar a tots. Si
d’aquest temps de crisi en podem treure alguna lliçó bona cal que no la desaprofitem i
recuperem valors que potser ja teníem oblidats.

Intencions de les misses de la setmana
Diumenge 1: A les 10 Joan Puigdollers. En aquesta missa, acte de comiat i agraïment
a Mn. Josep Soldevila que la presideix habitualment. A les 12 h. Isabel Plata Salas
Dimarts 3: Josefa Soler Ruvireta
Dissabte 7: En acció de gràcies
Diumenge 8: A les 10 Joan Puigdollers. A les 12 Comunitat Parroquial

Tinguem en compte...
Horari de Misses: Aquesta setmana dilluns, dimarts, dimecres i dissabte a les 8 del
vespre. Dijous a les 8 del matí, no hi ha missa al vespre. Divendres, Festa dels Reis, a
les 10 i ales 12 .
Horari de despatx: Dimecres de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la tarda
Càritas Parroquial: Aquesta setmana dimecres de 7 a 8 de la tarda

Vida de la Parròquia
Festa del Pi: Un any més hem celebrat la Festa del
Pi i l’hem ofert a Santa Coloma. Ens presidirà fins el
dia del Reis. Com sempre un dels moments més
viscuts de la festa ha estat el cant dels goigs a la
Santa.
Ahir Festa de Santa Coloma vam cloure els actes de
Celebració dels 300 anys de l’església parroquial
amb la missa concelebrada, molt participada i
solemne que va comptar amb la col·laboració de les
corals del poble i en la que vam llegir unes paraules
de felicitació i encoratjament que ens feia arribar la
comunitat de monges benedictines de Puiggraciós que no van poder fer-se presents a
la missa. Gràcies a tothom!
Comiat de Mn. Josep Soldevila: Avui a la missa de 10 celebrem el comiat de Mn.
Josep Soldevila que des de feia quinze anys ha celebrat habitualment la missa de 10
dels diumenges i festius a la nostra parròquia. També en les festes assenyalades
celebrava a la parròquia de Sant Martí de Centelles i a Sant Miquel Sesperxes.
Ara ell ha expressat les ganes de deixar de fer aquest servei que comportava el
desplaçament des de Vic on ell resideix.
Li agraïm el seu servei i la seva fidelitat en ajudar-nos cada setmana amb la seva
paraula i la celebració dels sagraments. Moltes gràcies Mn. Josep.
Catequesi de Confirmació: Seria convenient començar a trobar-nos després de Reis
els nois i noies que heu nascut l’any 1997 o abans, i voleu compartir en grup el vostre
procés creient o aprofundir-lo preparant-vos per a la Confirmació. Us podeu inscriure o
bé trucar al despatx parroquial (938811032)
Enterraments: El dia 27 Mari Carmen Pozuelo Alarcón de 57 anys d’edat. El dia 31
Conxita Boix i Jordà de 88 anys.
Que descansin en la Pau del Senyor!
Col·lectes Nadal..............................................................................................1013,87€
Càritas Donatius: ............................................................................................ 260,00€
Moltes gràcies!
Parròquia de Sant Martí de Centelles: Dia de Reis: Missa a les 11 del matí
EL RACÓ DELS 300 ANYS
Acabem avui aquesta secció. La setmana vinent tornarem al Per pensar.
I volem acabar oferint-vos la possibilitat de fer-nos arribar la vostra valoració dels
diferents actes de la celebració dels 300 anys en els que heu participat. Com els heu
viscut, què valoreu de positiu, què hi heu trobat de negatiu.
Igualment ens agradaria saber què en penseu de la celebració dels 300 anys en
conjunt. Què ens ha aportat com a poble, com a comunitat parroquial i personalment. I
què hem desaprofitat.
Si ens voleu fer arribar el vostre punt de vista ho podeu fer de la manera que us vagi
millor, si voleu també a l’adreça electrònica: fullcentelles@gmail.com
Moltes gràcies.
Si voleu podeu consultar la versió digital d’Espurna a:
http://fullcentelles.blogspot.com/ o contactar amb nosaltres a través del nostre
e-mail: fullcentelles@gmail.com

