
Diumenge 2 després de Nadal
 
PARLEN ELS MAGS...  

  Imatge del 

Retorneu a Betlem, deixeu
estels pels qui us envolten... Compartiu arreu, la LLUM i l’alegria de la fe...Ja ho 
veieu: mirar els estels no és pas cosa de nens. És cosa de 
recerca constant... Posar-se en camí, és imprescindible per a trobar
Déu que, constantment,  ens surt a l’encontre... No som gent estranya. Varem 
trobar la Llum i la volem regalar a tothom... 
“Regalar llum, esperança i vida, a tothom”!
es perd! 
Ara, a molts indrets del nostre món, és fosc. Mentre molts dormen i descansen 
plàcidament, us voleu arriscar a mirar l’estrella i posar
Val la pena, de veritat!  
Que sigueu feliços!                          

Intencions de misses 

Dissabte 3 : Esposos Casaldàliga Pujol

Diumenge 4 : 10h Comunitat parroquial. 12h En acció de gràcies

Diumenge 11 : 10h Ànimes. 

 

Tinguem en compte...

Horari de Misses : Aquesta setmana d

diumenge a les 10 i a les 12. Dimecres, 

Horari de despatx: A hores convingudes.

Càritas parroquial : Dijous de 5 
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Sortint de Betlem, 
ens varem veure 
obligats a explicar a 
tothom la nostra 
experiència.

Arriscant-ho tot, ens 
sentíem plens i 
feliços... Avui, els 
cristians, heu perdut 
molta llum. Heu 
esdevingut massa 
obscurs i opacs

Imatge del fanalet de Lluís Valldeneu Bigas 

Retorneu a Betlem, deixeu-vos inundar de la seva llum; convertiu-vos en petits 
estels pels qui us envolten... Compartiu arreu, la LLUM i l’alegria de la fe...Ja ho 
veieu: mirar els estels no és pas cosa de nens. És cosa de savis inquiets i en 

se en camí, és imprescindible per a trobar-
Déu que, constantment,  ens surt a l’encontre... No som gent estranya. Varem 
trobar la Llum i la volem regalar a tothom... Aquesta és la nostra raó de ser: 
Regalar llum, esperança i vida, a tothom”! Recordeu que la llum que no es d

molts indrets del nostre món, és fosc. Mentre molts dormen i descansen 
plàcidament, us voleu arriscar a mirar l’estrella i posar-vos en camí? Creieu

                          Amb tot l’afecte: Melcior, Gaspar i Baltasar...
 

ntencions de misses  

: Esposos Casaldàliga Pujol 

: 10h Comunitat parroquial. 12h En acció de gràcies 

Ànimes. 12h Comunitat Parroquial 

Tinguem en compte...  

Aquesta setmana dilluns i dijous a les 8 del matí. Dimarts i 

diumenge a les 10 i a les 12. Dimecres, divendres i dissabte a les 8 del vespre. 

A hores convingudes. 

Dijous de 5 a 8 de la tarda.  

 
4 de gener de 2 015 

Sortint de Betlem, 
ens varem veure 

s a explicar a 
tothom la nostra 
experiència. 

ho tot, ens 
sentíem plens i 

Avui, els 
cristians, heu perdut 
molta llum. Heu 
esdevingut massa 
obscurs i opacs... 

vos en petits 
estels pels qui us envolten... Compartiu arreu, la LLUM i l’alegria de la fe...Ja ho 

savis inquiets i en 
-se amb el 

Déu que, constantment,  ens surt a l’encontre... No som gent estranya. Varem 
Aquesta és la nostra raó de ser: 

Recordeu que la llum que no es dóna, 

molts indrets del nostre món, és fosc. Mentre molts dormen i descansen 
vos en camí? Creieu-nos: 

Amb tot l’afecte: Melcior, Gaspar i Baltasar... 

i dijous a les 8 del matí. Dimarts i 

divendres i dissabte a les 8 del vespre.  



 
 
 
Vida de la parròquia  

Formació d’Adults. Curs sobre el Nou Testament 
Dimecres dia 7 Mn. Josep Escós farà la segona xerrada sobre l’Evangeli de Lluc. Serà 
a les 9 del vespre a la Sala parroquial Mn. Josep Esteve. 
 
Consell Parroquial : Dijous a les 9 del vespre. 
 
Catequesi Familiar: El grup de pares que es troben el dissabte ho faran dissabte dia 
10 a les 10 del matí. 
 
FLAMA parroquial 
És el nom de la nova publicació de la nostra Parròquia. Vol explicar més extensament 
que l’Espurna, la vida, l’experiència, el treball dels diferents grups i serveis de la 
Parròquia. El primer número va sortir el dia de Santa Coloma i està dedicat al que es 
fa des de Càritas, Mans Unides i Pastoral de la Salut. Si no el teniu i en voleu un 
exemplar podeu demanar-lo. Volem corregir i demanar-vos excuses per l’error que 
se’ns va escapar: a la pàg. 3, a la tercera columna hi falta una ratlla que deia: (remar-) 
cable. Moltes gràcies a tots!  
 
 
Enterrament:  El dia 2 Pepito Fontarnau Riera de 87 anys d’edat.  
                                                               Que descansi en la Pau del Senyor! 
                                                          
 
Moviment parroquial de l’any 2014 
Baptismes 9, 3 nenes i 6 nens | Enterraments 69, 34 dones i 35 homes | 
Confirmacions 1 | Matrimonis a la parròquia cap 
   
Col·lecta de Nadal per a Càritas ....................................................................   706,06€ 
Dissabte i diumenge ........................................................................................  326,92€ 
Full i Espurna ....................................................................................................... 69,15€ 
         Moltes gràcies!  
 
Parròquia de Sant Martí de Centelles    
Dimarts dia dels Reis  Missa a les 11 del matí i inauguració de les obres de restauració 
de la sagristia.                 
 
Moviment parroquial de l’any 2014 
Baptismes 1 nen | Enterraments 3  homes | Matrimonis 2 
 
  
 Per a pensar   
 

L’estrella dels Reis 
Senyor, que sapiguem seguir l’estrella que ens mena a canviar la història,  

la nostra i la dels qui ens envolten.  
Volem oferir-te l’or del nostre treball,  l’encens de la il·lusió  

i la mirra de la humanitat i comprensió  
en el tracte amb els altres.                                                                                   

 
Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat .      

També amb el domini .com (www.parroquiadecentelles. com)  


