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ACABEM L’ANY AMB LA FESTA DE SANTA COLOMA  

 
En plenes festes estem a punt de tancar 
l’any i encetar-ne un de nou.  
A Centelles tenim la sort d’afegir als dies de 
festa de Nadal, Cap d’any i Reis, que ja són 
molts, la diada del Pi i la Festa de Santa 
Coloma. D’ací que passem gairebé quinze 
dies anant de festiu en festiu.  
 
Demà celebrarem una nova edició de la 
Festa del Pi, que ens identifica com a 

centellencs. No cal dir que tots hem de fer el possible per gaudir-ne a ple i evitar 
posar-nos en risc i posar-hi als altres. I a l’església és un dels llocs on cal tenir-ho més 
present. Us hi convido a tots i d’una manera especial als galejadors  que sou més 
protagonistes de la festa.   
 
I dimarts Santa Coloma. La festa de la nostra patrona. No l’oblideu, ella ens protegeix i 
nosaltres volem honorar-la especialment aquest dia amb l’Ofici Solemne. No hi falteu!   
                                                  A tots BON  ANY NOU!  
 

Intencions de misses  

Dissabte 28 : En acció de gràcies 

Diumenge 29 : 10h Ramon Vila i Maria Molist. 12h Comunitat Parroquial  

Dilluns 30 : Galejadors difunts  

Dimarts 31 : Comunitat Parroquial 

Dimecres 1 : 10 h Ànimes.  12 h Família Argelagués. 
Diumenge 4 : 10h Ramon Vila i Maria Molist. 12h Comunitat Parroquial  
 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses:  Aquesta setmana dilluns a les 7 del matí. Dimarts Festa de Santa 

Coloma a les 12 del migdia, no hi ha missa al vespre. Dimecres i diumenge a les 10 i a 

les 12. Dijous no hi ha missa. Divendres i dissabte a les 8 del vespre.  

Càritas Parroquial : Dijous de 5 a 8 de la tarda 

 



Vida de la parròquia  

Festa major d’hivern en honor de Santa Coloma : Dimarts  a les 12 del migdia Missa  
concelebrada pels mossens veïns i de Centelles amb la participació de la coral La 
Violeta. Predicarà l’homilia Mn. Joan Carles Serra, arxiprest i rector d’Aiguafreda, Sant 
Fruitós de Balenyà i El Figaró.  
 
Àmbit solidari : Càritas necessita un cotxet amb “cuco” per un nadó que està a punt 
de néixer. 
   
Col·lecta dissabte i diumenge  ....................................................................... 352,31€ 
 
Col·lecta de Nadal per Càritas : ................................................................... ..  663,28€ 
 
Donatius Parròquia :.........................................................................................   50,00€ 
 
Donatiu Càritas   ..............................................................................................    25,00€ 
 
                                                                     Moltes gràcies! 
 
                  
Assemblea Parroquial : Anem treballant amb els diferents grups i serveis de la 
parròquia, a partir de l’enquesta que el Consell Pastoral ha preparat. Igualment s’estan 
rebent ja les respostes al qüestionari adreçat a les persones que participen a la 
Parròquia i als que no hi participen habitualment i han volgut fer-nos arribar l’aportació 
que els hem demanat. Si no hi heu participat i voleu fer-ho, encara hi sou a temps. El 
termini per recollir tota aquesta informació s’acaba havent passat la festa de Reis A 
tots moltes gràcies.  
 
 
 
  
Per a pensar  
 

Venturós Any Nou! 
 
Que aquests 365 dies que enguany escriuràs 

en el llibre de la teva vida, 
tinguin els colors vius i permanents de 

l’amistat, la pau i el benestar. 
Que el Senyor et beneeixi i et guardi; que el 

seu Esperit habiti 
en el teu cor i la teva intel·ligència, 

perquè sàpigues estimar de debò Déu  
i els homes i dones de la terra 
i, així, tinguis sempre el goig  

de sentir-te estimat. 
Que junts, puguem construir un món més humà 

on no hi hagi ni odis, ni guerres, ni misèria; 
un món on només hi trobem solidaritat, comprensió i esperança. 

 
 
 
 

Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat . També amb el domini .com 
(www.parroquiadecentelles.com) 


