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Bona Festa Major. Bon Any nou 
Les festes al nostre poble no paren. Tot just 
acabem de passar Nadal i Sant Esteve i ens 
trobem al bell mig de la Festa del Pi i la diada de 
Santa Coloma, la nostra patrona, la Festa Major 
d’hivern. 
L’endemà Cap d’Any i el diumenge la Festa del 
Reis que amb la baixada del pi ens prepara per a 
la primera setmana laboral sencera després de 
festes.  
Que aquesta tongada de festes ens ajudi a refer 

els ànims i que l’entrada al nou any ens porti una millor situació social i laboral i 
corregeixi aquells desequilibris que la nostra societat avui pateix. A tots centellencs i 
centellenques:  BONA FESTA MAJOR I MILLOR ANY NOU!.  
 

Intencions de misses   

Dissabte 29 : 20h. Família Ribé Portet 

Diumenge 30 : 7h. Missa dels Galejadors: Albert Mas Vilalta (11è Aniv.) 10h. Ramon 

Llohis. No hi ha missa a les 12.     

Dilluns 31, Festa de Santa Coloma, Patrona de Cente lles : 12h. Ofici solemne No hi 

ha missa al vespre.  

Dimarts 1 de gener : 10h. Comunitat Parroquial. 12h. Difunt.     

Dimecres 2 : Carme  Bentanach 

Diumenge 6 : 10h. Lluís Valencia i en acció de gràcies a la Beata Margarita Maria.  

12h. Comunitat parroquial.   

 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses:  Dilluns a les 12. Dimarts i diumenge a les 10 i a les 12. Dimecres i 

divendres a les 8 del vespre. Dijous a les 8 del matí. Dissabte, vigília dels Reis, no hi 

ha missa vespertina.  

Horari de despatx: Dimecres de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la tarda. 

Càritas Parroquial : Dijous de 5 a 8 de la tarda. 



Vida de la parròquia  

 
Festa de Santa Coloma, patrona de 
Centelles : Dilluns dia 31, a les 12 Ofici 
solemne concelebrat pels mossens 
nascuts a Centelles i els de les 
parròquies veïnes. Predicarà l’homilia 
Mn. Francesc Chia, centellenc,  rector 
de la parròquia de Nostra Senyora de 
Lurdes de Vic. Acompanyarà la 
celebració la Coral La Violeta.  
 
 
 

 
Enterraments : El dia 23 Dolores Batista Doblas de 81 anys d’edat.   El dia 26 Melchor 
García González de 77 anys.   
                                                                     Que descansin en la Pau del Senyor! 
 
 
Col·lectes Càritas   ......................................................................................... 804,38€ 
Nadal ............................................................................................................... 577,33€                
                                                       Moltes gràcies!  
 
 
Parròquia de Sant Martí de Centelles : Diumenge vinent, festa dels Reis, Missa a les 
11 del matí. 
 
 
Per a pensar   
 
Us puc dir amb el cor a la mà i ben sincerament que cada dia estic més enamorat 
d’aquesta església que el Senyor m’ha donat de servir. Certament que són  moltes les 
meves mancances i les meves defallences; però també us puc dir que dono gràcies a 
Déu per tota l’Església diocesana de Vic; i la mirada de pastor, que vol estimar més i 
més, em fa veure com el Senyor ens va beneint amb dons copiosos i no ens abandona 
mai. Dono gràcies a Déu per tots i cadascun de vosaltres; us agraeixo la vostra 
generosa resposta al Senyor, també avui, en un moment complex, però que la fe  ens 
fa encarar  amb confiança. Sé que molts de vosaltres sentiu les dificultats del moment 
present on la tasca a fer sembla superar-nos i on massa sovint experimentem  la 
manca de fruits pastorals. Amb vosaltres, els meus  primers i necessaris col·laboradors 
en el servei pastoral a favor del Poble sant, vull compartir l’esperança en l’amor de 
Déu .  
 
Fragment de la carta  del Bisbe de Vic als sacerdots en l’any de la Fe.  
                                                                                  
 
                                                                                                       

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  


