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Santa Coloma, la nostra patrona
Després de l’eufòria del dia del pi, avui la festa
respira calma i ens permet olorar el flaire que
desprèn l’arbre penjat damunt l’altar, contemplarlo i gaudir del silenci que contrasta amb la
moguda de la Festa del Pi.
Un any més n’hem gaudit, hem patit i hem sortit
cofois de l’església contents com a poble
d’honorar la Santa, la nostra patrona Santa
Coloma.
Avui la festa és tota per a ella. Discretament i
silenciosa li demanarem que ens protegeixi tot
l’any. I només les galejades a la sortida d’ofici trencaran el silenci propi de l’endemà de la festa .
Abans de sortir d’ofici tornarem a cantar l’himne a santa Coloma com ahir vam fer mentre
enlairàvem el pi:
Patrona de Centelles, Coloma ocell del cel,
guieu vers el camí de les estrelles aquest poble fidel.

Bona Festa Major
i Bon Any nou
Tinguem en compte...
Horari de misses: Aquesta setmana dilluns dia de Cap d’Any, dissabte dia de Reis i
diumenge missa a les 11 del matí. Dimarts i dimecres a 2/4 de 8 del vespre. Dijous a les 8 del
matí. Divendres anticipada a les 8 del vespre.
Despatx parroquial: Dimarts de 2/4 de 5 a les 6 de la tarda

Intencions de misses
Dissabte 30: Dominga Coll Cruells
Diumenge 31: Comunitat Parroquial.
Dilluns 1 a les 11: Manel Argelagués Carbonell ( 12è Aniv.)
Diumenge 7: Comunitat Parroquial.

Vida de la parròquia
Festa de Santa Coloma: Missa avui diumenge a les 11 del matí amb la Coral La Violeta.
Sala Museu: Horari de visites Avui diumenge de 12 a 13 hores, demà Cap d’Any i el dia de
Reis de 17 a 19 hores.
Enterrament: El dia 30 Esteve San Juan Martínez de 53 anys d’edat.
Que descansi en la pau del Senyor !
Col·lecta de Nadal per Càritas: Es van recollir 417,88 euros. Moltes gràcies.
Col·lectes de dissabte i diumenge passats...........................................................279,26€
Full i Espurna ............................................................... ...................................... 49,08€

Centre Parroquial: Diumenge dia 7 a les 6 de la tarda Els Pastorets per la Companyia de
Titelles Litus Codina i Jordi Bertran.

Parròquia de Sant Martí de Centelles
Dia dels Reis: Missa a les 12 del migdia.

Per a pensar
Les tres dimensions
Estimeu-vos a vosaltres mateixos a condició que això signifiqui un interès sa i raonable per
vosaltres mateixos. Heu rebut el manament de fer-ho. Això és la llargada de la vida.
Estimeu els altres com a vosaltres mateixos. Heu rebut també el manament de fer-ho. Això
és l’amplada de la vida.
Però no oblideu mai que hi ha un primer manament, més important encara: “Estimaràs el teu
Déu amb tot el teu cor, amb tota la teva ànima i amb tot el teu esperit” . Això és l’alçada de
la vida.
Esforceu-vos per crèixer en cada una d’aquestes tres dimensions i viureu en plenitud.
Martin L. King

Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat. I també amb el domini .com

