
Diumenge XXII de durant l’any
 
La Festa Major    

A tots: BONA FESTA MAJOR! 
 

Intencions de misses 

Dissabte 29 : Família Espuña Font. Josep M. Relats i Ruaix (3r Aniv.)    

Diumenge 30 : 10h Joaquim Prat (17è Aniv.) i en acció de gràcies Noces d’Or de 

Santiago i Pachy. 12h Ramon Codina i Antònia Vilà  

Dilluns 31: Esposos Ramon Balmes i Agustina Aregall 

Dimarts 1 : Comunitat Parroquial 

Dissabte 5 : Pere Espuña Font 

Diumenge 6 : A les 10h no hi ha missa. 

 

Tinguem en compte...

Horari de Misses : Aquesta setmana d

Major a les 12 del migdia, 

les 8 del vespre. Dissabte missa 

Despatx parroquial : Aquesta setmana és Festa Major. No hi ha despatx.

Càritas Parroquial : Dijous de 5 a 8 de la tarda 
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Diversos actes aquesta setmana ens conviden a 
celebrar-la, però sobretot  el dimarts dia 1, festa de sant 
Llop, patró de Centelles. Dóna  motiu a la Festa i els 
centellencs hem d’estar contents que s’hagin 
les dues Festes Majors, la d’estiu i la d’hivern, a l’entorn 
dels dies dels seus  patrons Santa Coloma i Sant Llop. 
Als creients tenim el deure de celebrar-la especialment, 
lloant-los i participant a l’Eucaristia que se celebra en 
honor seu aquest dia. Sense deixar de participa
altres actes lúdics i festius que tenen lloc tots aquests 
dies al nostre poble. La festa ens convida a la comunió 
amb els altres, a fer poble i a gaudir de les diverses 
activitats culturals, musicals i de tota mena  que aquests 
dies  s’hi porten a terme.  

A tots: BONA FESTA MAJOR!  

Intencions de misses  

: Família Espuña Font. Josep M. Relats i Ruaix (3r Aniv.)    

: 10h Joaquim Prat (17è Aniv.) i en acció de gràcies Noces d’Or de 

Santiago i Pachy. 12h Ramon Codina i Antònia Vilà   
Ramon Balmes i Agustina Aregall   

Comunitat Parroquial  

Pere Espuña Font     

no hi ha missa.  12h Difunts del poble  

inguem en compte...  

Aquesta setmana dilluns a les 8 del vespre, dimarts

, dimecres i divendres Celebració de la Paraula i Comunió

missa a les 8 del vespre. Diumenge missa a les 12.

Aquesta setmana és Festa Major. No hi ha despatx.

: Dijous de 5 a 8 de la tarda  

 
30 d’agost de 2015 

aquesta setmana ens conviden a 
la, però sobretot  el dimarts dia 1, festa de sant 

Llop, patró de Centelles. Dóna  motiu a la Festa i els 
centellencs hem d’estar contents que s’hagin mantingut 

, la d’estiu i la d’hivern, a l’entorn 
dels dies dels seus  patrons Santa Coloma i Sant Llop. 

la especialment, 
los i participant a l’Eucaristia que se celebra en 

honor seu aquest dia. Sense deixar de participar en els 
altres actes lúdics i festius que tenen lloc tots aquests 
dies al nostre poble. La festa ens convida a la comunió 
amb els altres, a fer poble i a gaudir de les diverses 
activitats culturals, musicals i de tota mena  que aquests 

: Família Espuña Font. Josep M. Relats i Ruaix (3r Aniv.)     

: 10h Joaquim Prat (17è Aniv.) i en acció de gràcies Noces d’Or de 

, dimarts Ofici de Festa 

Celebració de la Paraula i Comunió a 

missa a les 12. 

Aquesta setmana és Festa Major. No hi ha despatx. 



Vida de la parròquia  

Festa de Sant Llop,  Copatró de la Parròquia. Dimarts vinent, a les 12 Ofici solemne 
en honor del Sant. Cantarà la Coral  Veus de Tardor. 
 
Pelegrinatge a Terra Santa : Del dimecres dia 2 al dimecres dia 9 de setembre. 
Misses : Mireu  els horaris i els dies que hi haurà missa a l’apartat anterior i recordeu 
que diumenge vinent dia 6 de setembre no hi haurà missa a les 10;  només n’hi haurà 
a les 12 del migdia. La missa pels difunts que en el programa de la Festa Major està 
anunciada pel dia 2 a les 8 es farà el diumenge dia 6 a les 12 del migdia.  
 
Portes obertes a la Sala–Museu de l’església parroq uial de Santa Coloma de 
Centelles 
Avui diumenges 30 d’agost i el dia 1 de setembre, de 11 a 12h, de 13 a 14h, 18 a 20h. 
 
Festa de la Mare de Déu del Socós . És el dia 8 de setembre. Us avancem que hi 
haurà missa a la Capella a 2/4 de 9 del matí.  
 
Inscripcions a la Catequesi curs 2015-16 : Tingueu en compte els dies i hores 
d’inscripcions a la catequesi: Dl 14, dm 15, dc 16 i dj 17 de setembre de 2/4 de 5  a 
les 6 de la tarda al despatx parroquial.  
 
 
Casament : El dia 28 van celebrar el seu matrimoni l’Agustí Castro López i la Laura 
Costa García.  
     Moltes felicitats!  
 
 
Enterraments : El dia 26 Fernando Robles López de 85 anys d’edat. El dia 27 Carme 
Musull Llusà  de 86 anys.   
    Que descansin en la Pau del Senyor!   
 
 
Col·lecta dissabte i diumenge ..........................................................................354,72€ 
Full i Espurna .......................................................................................................62,01€  
Donatiu a Càritas .................................................................................................20,00€                                                                                   
         Moltes gràcies  
 
Per a  pensar  
 
Tómbola de Mans Unides   
Quan llegiu aquestes línies ja haurem obert la Tómbola de la Solidaritat, al local on hi 
havia l'autoescola Puigsagordi. Tenim un gran espai i hem pogut planificar la Tómbola 
amb més comoditat que altres vegades. Esperem la vostra col·laboració perquè 
puguem fer realitat els dos projectes que tenim compromesos, que són la 
CONSTRUCCIÓ DE CINC AULES PER PRIMÀRIA a MADAGASCAR i el 
RECOLZAMENT A LA PRODUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ DE BESTIAR BOVÍ a 
BOLÍVIA. Desitgem a tots que pugueu gaudir dels diferents actes de la Festa Major, no 
oblidant que hi ha un lloc on la vostra contribució farà perllongar la Joia a un altre 
indret llunyà i que ho esperen amb ànsia. Estarà oberta fins el dia 1 a la nit. Gràcies. 
Mans Unides  
 

 
Podeu trobar-nos a www.parroquiadecentelles .cat 

I també amb el domini .com  


