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Nadal, la Festa del Pi, Santa Coloma, Any nou
Celebrant encara el Nadal, som a les portes de la Festa de la nostra patrona Santa
Coloma i amb ella la Festa del Pi. Una festa toca l’altra. I, encara que estem en
moments difícils, no podem deixar de celebrar-les i omplir-les del goig que surt del
nostre interior. Perquè Nadal agermana i alegra el nostre entorn familiar, d’amistat, de
poble, de comunitat cristiana. Perquè la Festa Major d’hivern en honor de Santa
Coloma és també motiu d’aplec, de soroll i trabucades, de moviment pels carrers, de
pregària i invocació, de retrobar la tradició d’un poble. Í l’endemà Any nou, inici d’un
nou any que vol dir recomençar, fer un projecte i tirar-lo endavant, escampar
felicitacions i desitjos d’un nou any millor... i tot això, amb una mirada positiva i
agraïda al Senyor per tot allò de bo que hem viscut en aquest any que s’acaba.
Donem-ne gràcies a Déu.

Bona Festa Major i Bon Any Nou

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

Horari de misses
Aquesta setmana dilluns, dimarts i dimecres a les 19h. Dijous Missa de galejadors a les 7 del
matí. Divendres Festa de Santa Coloma missa solemne de Festa Major a les 11 del matí.
Dissabte Any nou i diumenge a les 11 del matí.

Intencions de misses
Diumenge 26: Difunts. Assumpció Busquets. Família Toran Aguilar.
Divendres 31 Festa de Santa Coloma, a les 11h: Pel poble de Centelles
Dissabte 1 de gener a les 11 h: Comunitat parroquial
Diumenge 2: En acció de gràcies.

Vida de la Parròquia
Festa de Santa Coloma: Divendres dia 31 Ofici de Festa Major a les 11h
Festa del Pi: Dijous Missa de galejadors a les 7 del matí.
Missa Familiar: Diumenge dia 2 a les 11 del matí.
Col·lecta dissabte i diumenge .......................................................................... 315,90€
Donatius ... ...........................................................................................................120,00€
Agraïm molt que deixeu el vostre donatiu a les caixetes de l’entrada / sortida de
l’església. Moltes gràcies!

Patrona de Centelles, Coloma, ocell del cel
Patrona de Centelles
Coloma, ocell del Cel,
guieu vers el camí de les estrelles
aquest poble fidel.
Vós, la vila haveu fundada
quan tot el país reneix;
a vostra aula arrecerada
com una heura arrela i creix.
De Vós pren calor i vida
com del pit matern l'infant.
O Coloma beneïda,
àngel bell d'un poble gran.
Del Sant Temple la façana
vostra imatge ha presidit;

si va caure en hora insana,
més gentil ha reflorit.
Colometa voladora,
com les ales esteneu
sobre est poble que us implora
i us té escrita en el nom seu!
Sang de nostra sang, corona
d'una raça que us fa honor;
des d'ací siau Patrona
de qui us mira amb tant amor.
Puix per Vós tenim història,
brilleu, astre coruscant,
en la ruta de la glòria
dels passats i els que vindran.

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

