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Ens ha nascut el Crist. 

BON NADAL 
a tothom 

    

 



Tinguem en compte... 
 

Despatx parroquial 

Truqueu abans al  938 811 032 o escriviu un correu a info@parroquiadecentelles.cat   

 
Horari de misses 
Aquesta setmana: Dilluns Sant Esteve a les 11 del matí. Dimarts, dimecres i dijous a les 19h. 
Divendres a les 7 del matí. Dissabte Festa de Santa Coloma  Ofici de Festa Major a les 11h, 
no hi haurà missa al vespre. Diumenge dia de Cap d’Any a les 11 h.   
 

Intencions de misses 

Missa del Gall,  amb la participació de la Coral La Violeta, a les 12 de la nit: Comunitat 
parroquial 
Nadal, diumenge 25: A les 11 h: Esposos Bonifacio Rodríguez i Fidela Teruel i Sergio 
Peláez. Joan Muns (4t Aniv.) 
Dilluns 26, Sant Esteve a les 11 del matí: Difunts 
Dimarts 27:  Família Toran Aguilar  
Divendres 30, a les 7 del matí: Comunitat parroquial  
Dissabte 31, Festa de Santa Coloma, a les 11 del matí: Comunitat parroquial 
Diumenge 1 de gener, Cap d’Any, a les 11 del matí: Manel Argelagués (17è Aniv.)  
 

Vida de la Parròquia                  
 
Festa del Pi: Divendres dia 30, missa a les 7 del matí.  
FESTA MAJOR D’HIVERN en honor de Santa Coloma, patrona de Centelles: Dissabte 
vinent Ofici solemne a les 11 del matí, amb la participació del Grup de guitarres. Predicarà 
l’homilia Mn. Agustín Arrubla, rector d’Aiguafreda i Figaró.  
 
SUBSCRIPCIÓ ESPURNA I FULL per al 1r trimestre de 2023 
Els qui vulgueu podeu renovar o demanar la subscripció  al Full Diocesà i l’Espurna en paper 
per al primer trimestre de 2023. El preu és de 25€. Els qui la rebeu telemàticament també heu 
de renovar la subscripció  i, si podeu, donar 20€ per tot el trimestre. Val la pena que 
estiguem informats de la vida de la Parròquia. Per això també us recomanem entrar sovint 
al web de la Parròquia: www. parroquiadecentelles.cat  o  .com                    

  
 Col·lecta dissabte i diumenge .. .......................................................................     256,14€ 
 Avui col·lecta per Càritas Parroquial. Moltes gràcies.  

 
Centre Parroquial. Els Pastorets: Dies 26 i 30 desembre  i 6 de gener a les 20h.    

 
Per a pensar  
La pau és do, és regal, és gratuïtat que cal acollir per després ser convertida en tasca diària, 
quotidiana. Només si sentim la necessitat de viure alliberats del nostre ego narcisista, podrem 
teixir vincles amb els altres, especialment amb els qui són diferents de nosaltres. 

La cultura de la pau i la pràctica de la no-violència activa és quelcom difícil d'exercitar. 
Demanda un gran i pacient treball interior que, després, caldrà que es perllongui en treball 
exterior si volem que tingui una projecció social eficaç i ple de justícia. La pau no es pot 
construir des de dalt, imposant-la. És necessari fer-ho des del teixit social. Però no podem 
oblidar que el nostre motor és l'amor de Déu que ens impulsa a cercar camins de pacificació i 

de reconciliació. "No hi ha camins per a la pau; la pau és el camí" deia Gandhi. (M.M.) 

                 Ens podeu trobar a www. parroquiadecentelles.cat  o  .com                 


