
Diumenge 2 després de Nadal 
 
CARTA ALS REIS I AGRAÏMENT PEL QUE TENIM 

Demanem als Reis allò que més ens convingui
suposa
seny encara a l’hora de trencar els branquillons i endur
els
no fer malbé el terra de 
Agraïm també el que tenim: 
visita al pi penjat a l’església és un motiu per entrar
observar el contrast entre el silenci contemplatiu del dia 
d’any nou a la tarda, per exemple, i la 
galejadors el dia del Pi.
h
nens, 
la paraula en general en veu baixa, el nom del Pare a 
l’entrar, el petó al nen Jesús, l’explicació dels pares als 

petits, la visita al Baptisteri... són elements que 
d’aquell espai i, si ho volíem
Que la màgia del pi ens ajudi també a fer més viva la nostra espiritualitat i a deixar
portar per la raó i el seny. Que el retruny de les galejades no eixordi el nostre esperit ni 
ens tanqui en nosaltres mateixos. 
 

Intencions de misses 

Diumenge 5 : 10h Ramon Vila i Maria Molist. 12h Comunitat Parroquial

Dimarts 7 : Família Barnils Domingo

Divendres 10 : Ramon Soldevila

Dissabte 11 : Severina Bestué. Assumpció Salomó

Diumenge 12 : 10h Esposos Àngel Sala i Assumpta Morell

 

Tinguem en compte...

Horari de Misses:  Dilluns

dimecres, divendres i dissabte missa 

Horari de despatx: Dimarts de les 4 a

Càritas: Dijous de  5 a 8  de la tarda
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I AGRAÏMENT PEL QUE TENIM  
Demanem als Reis allò que més ens convingui
suposa el nostre esforç: seny a l’hora de despenjar el pi, més 
seny encara a l’hora de trencar els branquillons i endur
els a casa, seny també en trencar les branques grosses per 
no fer malbé el terra de  l’església.  
Agraïm també el que tenim: aquests dies, 
visita al pi penjat a l’església és un motiu per entrar
observar el contrast entre el silenci contemplatiu del dia 
d’any nou a la tarda, per exemple, i la 
galejadors el dia del Pi. Aquell dia a la tarda, al llarg de dues 
hores, hi entraren unes dues-centes persones
nens, alguns en cotxet, grans i joves. L’admiració, el silenci o 
la paraula en general en veu baixa, el nom del Pare a 
l’entrar, el petó al nen Jesús, l’explicació dels pares als 

petits, la visita al Baptisteri... són elements que van ajudar a assaborir la quietud 
si ho volíem, la pregària.  

Que la màgia del pi ens ajudi també a fer més viva la nostra espiritualitat i a deixar
portar per la raó i el seny. Que el retruny de les galejades no eixordi el nostre esperit ni 
ens tanqui en nosaltres mateixos.  

tencions de misses  

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

Família Barnils Domingo 

Ramon Soldevila 

Severina Bestué. Assumpció Salomó 

Esposos Àngel Sala i Assumpta Morell. 12h Família Sallent

inguem en compte...  

illuns, festa dels Reis i diumenge a les 10 i a les 12. Dimarts, 

sabte missa a les 8 del vespre. Dijous a les 8 del matí. 

imarts de les 4 a 2/4 de 6 de la tarda. 

de la tarda 
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Demanem als Reis allò que més ens convingui, també el que 
el nostre esforç: seny a l’hora de despenjar el pi, més 

seny encara a l’hora de trencar els branquillons i endur-nos-
, seny també en trencar les branques grosses per 

 per exemple, la 
visita al pi penjat a l’església és un motiu per entrar-hi i 
observar el contrast entre el silenci contemplatiu del dia 
d’any nou a la tarda, per exemple, i la moguda dels 

Aquell dia a la tarda, al llarg de dues 
centes persones: pares amb 

’admiració, el silenci o 
la paraula en general en veu baixa, el nom del Pare a 
l’entrar, el petó al nen Jesús, l’explicació dels pares als 

van ajudar a assaborir la quietud 

Que la màgia del pi ens ajudi també a fer més viva la nostra espiritualitat i a deixar-nos 
portar per la raó i el seny. Que el retruny de les galejades no eixordi el nostre esperit ni 

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

Família Sallent Gallifa  

a les 10 i a les 12. Dimarts, 

Dijous a les 8 del matí.  



Vida de la parròquia  

Catequesi Familiar : Dimecres a les 9 del vespre per als pares i mares del grup. 
 
Moviment parroquial de l’any 2013 
 

Baptismes 13, 7 nenes i 6 nens  
Enterraments 62, 28 dones i 34 homes 
Confirmacions 20, 8 noies i 12 nois 
Matrimonis a la parròquia cap  

   
Enterrament:  El dia 3 Carme Sala i Pujolràs de 89 anys d’edat.  
                                                               Que descansi en la Pau del Senyor! 
 
Col·lecta dissabte i diumenge ............................................................................287,04 
Col·lecta dia de Santa Coloma i Cap d’any ..................................................... 372,24€ 
 
Despeses 
Fons comú diocesà (33% col·lectes 4t trimestre 2013)..................................1.029,44€ 
 
Full Diocesà i Espurna 
Fa unes quantes setmanes vam demanar més exemplars perquè hi havia qui deia que 
es quedava sense. És una llàstima que cada setmana en sobrin i s’hagin de llençar. 
Per això en demanarem  menys. Els que us interessi no quedar-vos sense no ho 
deixeu per última hora. Mantenim el mateix preu però us demanem que sigueu 
responsables amb el vostre donatiu. Gràcies.   
 
Parròquia de Sant Martí de Centelles    
Demà dia dels Reis  Missa a les 11 del matí.                 
 
Per a pensar  
 
Som pelegrins cap al teu alt silenci 
per recobrar, Senyor, la veu  perduda.  
Tenim les mans d’ortigues i de boira 
i els ulls mallats  de tant combatre l’ombra.  
 
Som pelegrins, Senyor, perquè le prodigi 
de la veu ens retorni la puresa 
del primer gest august de criatures;  
perquè al combat no hi manqui la nostra arma 
de carn i de neguit, car no perdura 
res més que allò que alcem per damunt nostre 
fins assolir la teva placidesa. 
 
Tot és incert, escrit damunt la sorra,  
i ens cal poder esculpir damunt la pedra.  
 
Torna’ns l’antiga quietud o encisa’ns,  
per sempre més, amb el teu gest altíssim.  
   

Veu incessant . Miquel Martí i Pol  Inèdit redescobert en el Xè aniv. de la seva mort                                                               
 

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


