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COLOMA OCELL DEL CEL,
GUIEU VERS EL CAMÍ DE LES ESTRELLES
AQUEST POBLE FIDEL
Demà passat ho tornarem a cantar i amb tota l’eufòria. El dia del Pi saludarem a la
Santa amb tot el cor i amb la confiança posada en la seva ajuda i protecció.
Al llarg de tot el dia, sobretot al matí, els que confiem en ella tindrem moltes ocasions
per demostrar-ho,
ho, des de la missa dels Galejadors, els qui hi participem
participem, com després
al bosc,, pels carrers i la plaça del poble, al replà de missa i a l’interior de l’església,
quan enlairant el pi, a ple pulmó cantarem:
Patrona de Centelles
Coloma ocell del Cel,
guieu vers el camí de les estrelles
aquest poble fidel.

Que sigui veritat això que direm amb els
llavis, que es noti en tot el que fem al
llarg del dia i que l’endemà ens
recordem també d’honorar
’honorar-la en la seva
festa.

A tothom: Bona
Bona Festa Major i Bon Any 2015!
Intencions
ntencions de misses
Dissabte 27:: Esposos Casaldàliga Pujol
Diumenge 28:: 10h Intenció particular. 12h Montserrat Tuneu i pares.
Dilluns 29: A la Mare de Déu dels Dolors
Dimarts 30: En acció de gràcies
Dimecres 31: Comunitat parroquial
Dijous 1: 10h Comunitat parroquial. 12h Família Argelagués
Dissabte 3: Esposos Casaldàliga Pujol
Diumenge 4: 10h Comunitat parroquial.
parroquial 12h En acció de gràcies.

Tinguem en compte...
Horari de Misses: Aquesta setmana dilluns, divendres i dissabte a les 8 del vespre.
Dimarts Missa de Galejadors a les 7 del matí. Dimecres a les 12 del Migdia. Dijous i
diumenge a les 10 i a les 12.
Horari de despatx: Dimarts de les 4 a 2/4 de 6 de la tarda.
Càritas parroquial: Aquesta setmana divendres de 5 a 8 tarda.

Vida de la parròquia
Festa Major d’hivern en honor de Santa Coloma
Dimarts, festa del Pi, a les 7 del matí missa de Galejadors.
Dimecres, festa de Santa Coloma, patrona de Centelles: a les 12
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.

FLAMA parroquial
És el nom de la nova publicació de la nostra Parròquia. El primer número sortirà el dia
de Santa Coloma. Vol explicar més extensament que l’Espurna, la vida, l’experiència,
el treball dels diferents grups i serveis de la Parròquia. Aquest primer estarà dedicat al
que es fa des de Càritas, Mans Unides i Pastoral de la Salut.
Baobab: Dilluns a la tarda el Grup jove Baobab organitza una vetllada musical a la
Residència Sant Gabriel, amb la finalitat de celebrar el Nadal amb els residents,
compartir una estona amb ells i fer que passin una bona tarda.

Col·lectes: ...................................................................................................... 284,97€
Full i Espurna....................................................................................................... 59,12€
Donatiu: ..............................................................................................................200,00€
Moltes gràcies!

Per a pensar
Desitjos per al Nadal
M’agrada la catequesi per conèixer més Déu.
Benvingut a la terra, Jesús.
Que tothom tingui menjar i aigua.
Gràcies, per estar aquest Nadal amb nosaltres, Jesús.
Jesús , m’agrada el teu caràcter.
Benvingut germà, familiar, amic...
Vull que totes les famílies tinguin pau.
Dels nens i nenes de Catequesi aquest Nadal
Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat.
També amb el domini .com (www.parroquiadecentelles.com)

