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400 anys de la relíquia 

de Santa Coloma  
 
El passat 22 de març va escaure’s el 
400 aniversari  de l’arribada de la 
relíquia de Santa Coloma al nostre 
poble. En ple tancament per la 
pandèmia no vam poder-ne fer esment 
ni celebrar-ho. Però ara, en motiu de la 
festa de la nostra patrona i titular de 
l’església parroquial Santa Coloma, ho 
recordem i en donem gràcies.  
Va ser el 22 de març  de 1620, segons 
explica l’historiador Mn. Fortià Solà, 
que el dominic centellenc Fra Joaquim 
Soler va lliurar la relíquia de Santa 
Coloma a l’església de Centelles, 
precintada en una arqueta que feia de 
reliquiari.  
En El Portal del mes d’abril passat  i 
en El 9 Nou en Joan Arimany i 
Juventeny  amplia aquesta informació.  

 

Celebrem-ho, doncs, tot desitjant-nos una  

 

BONA FESTA MAJOR  

i un millor any 2021 
     
 

 

Festa de Santa Coloma: Dijous dia 31 a les 11 Missa Solemne. No hi ha missa al vespre.     

El dia 30, suspesa la Festa del Pi, no hi ha missa de Galejadors a les 7 del matí. La missa 

serà a les 7 del vespre.  



Intencions de misses 

Dissabte 26, a les 7 del vespre: Família Vilà Farràs 
Diumenge 27: Família Tañà Argemí. Família Vallmitjana Benet. Manel Sancliment. 
Dilluns 28: Família Rovira Magem 
Dimarts 29: Difunts 
Dimecres 30 a les 7 del vespre: Comunitat parroquial 
Dijous 31, Festa de Santa Coloma, a les 11 del matí: En acció de gràcies 
Divendres 1, Cap d’any, a les 11 del matí: Manel Argelagués (15è Aniv.) 
Dissabte 2, a les 7 del vespre: Comunitat parroquial 
Diumenge 3: Esposos Joan Vall·llovera i M. Lurdes Roca. Esposos Salvador Campàs i Maria 

Fornols. 

 
Tinguem en compte... 
 

Despatx parroquial: Truqueu abans al  93 881 10 32, o  mòbil 650 443 432 o escrivint un 

correu a info@parroquiadecentelles.cat   

 

                       Vida de la Parròquia  
 

Enterraments: El dia 16 Ángeles Merino Pardo de 86 anys d’edat. El dia 19 Roser Pons 
Pobla de 95 anys. El dia 21 Josep Calm Vinyets de 59 anys. El dia 22 Joan Roca Mas de 87 
anys. El dia 23 María Sanjuan Contrera de 83 anys. Carme Farrés Gasiot de 82 anys. El dia 
24 Assumpció Busquets Aymerich de 91 anys d’edat. 

Que descansin en la Pau del Senyor!. 
 
Càritas Parroquial: La campanya de recollida d’aliments i productes d’higiene i neteja 

organitzada per Càritas parroquial de Centelles ha tingut un resultat molt positiu. S’han recollit 
un total de 5.038 quilos de productes que serviran per proveir el Centre de Distribució 
d’Aliments de Centelles i atendre millor les 98 famílies del poble que actualment reben ajut 
d’aliments i productes bàsics i cobrir també les necessitats que, dia a dia, van en augment. 
La campanya ha comptat amb la participació de 90 voluntaris i voluntàries que durant el 
passat cap de setmana es van fer càrrec dels punts de recollida als supermercats, del 
transport, de la classificació i recompte dels productes al magatzem. Algunes botigues també 
han col·laborat en la campanya. El resultat ha estat possible per la col·laboració de moltes 
persones i famílies que han fet la seva aportació generosa amb productes o amb donatius. 
També i gràcies a les donacions econòmiques d’algunes empreses de Centelles, Càritas 
podrà fer un regal de Reis als 47 nens i nenes de les famílies que atenem. Moltes gràcies.   

Mans Unides: Continua oberta la tómbola de la solidaritat 2020. Amb tot el control que el 

moment demana, no es podrà entrar al recinte i rebreu l’obsequi a la porta, per evitar 
aglomeracions. Us hi esperem seguint els horaris que teniu a l’abast.   

Col·lectes de Nadal per Càritas ................................................................................463,14€ 
Donatius  Parròquia...............................................................................................      450,00€ 
 
Deixa el teu donatiu a la caixeta de l’entrada / sortida de l’església.  Gràcies. 
   

Per a pensar  
La vila de Centelles vostres relíquies venera, 

favors i meravelles de Vós en tot temps espera. 

 

                                                                    Goigs de Santa Coloma  patrona de Centelles 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

