
Diumenge XXIII de durant l’any
 
 
La Mare de Déu del Socós 

 

Tan ficada dins la
en passar us diem un mot;
vostre cor 
al distret i al que és devot.
En Vós trobem bona guia
la muller, el fill, l’espòs.
 

   
 
 
Intencions de misses 

Dissabte 5 : Pere Espuña Font    

Diumenge 6 : A les 10h no hi ha missa.  12h Difunts del poble 

Dimarts 8 : A 2/4 de 9 a la Capella del Socós 

Dimecres 9 : En acció de gràcies     

Dijous 10: Ànimes  

Divendres 11 : A les 9 a la Capella de Sant Antoni, Esposos Joan Vall·llovera i M. 

Lurdes Roca   

Dissabte 12 : Comunitat parroquial 

Diumenge 13 : A les 10h Josep M. Relats Ruaix. 

 

Tinguem en compte...

Horari de Misses : Aquesta setmana d

Paraula i Comunió, dimarts

missa a les 8 del vespre, dijous a les 8 del matí, divendres  a les 9 missa a 

de Sant Antoni, dissabte missa les 8 del vespre. D

Despatx parroquial : Dimarts 
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Mare de Déu del Socós     

Dimarts, 8 de setembre de 2015 
 

A 2/4 de 9 del matí Missa a la Capella 
 

A les 7 de la tarda Rosari  
Tan ficada dins la vila                           Puix a us canta i obsequia
en passar us diem un mot;                   i en Vós troba dolç repòs:     
vostre cor a tots vigila                           Mireu eixa vila pia,
al distret i al que és devot.                    Verge Santa del Socós.    
En Vós trobem bona guia 
la muller, el fill, l’espòs.                             (Dels goigs del Socós)

Intencions de misses  

: Pere Espuña Font     

: A les 10h no hi ha missa.  12h Difunts del poble  
a la Capella del Socós en acció de gràcies      

En acció de gràcies       

: A les 9 a la Capella de Sant Antoni, Esposos Joan Vall·llovera i M. 

Comunitat parroquial      

Josep M. Relats Ruaix. 12h Ànimes 

en compte...  

Aquesta setmana dilluns a les 8 del vespre Celebració de la 

, dimarts a 2/4 de 9 del matí Missa a la Capella del Socós, dimecres 

missa a les 8 del vespre, dijous a les 8 del matí, divendres  a les 9 missa a 

missa les 8 del vespre. Diumenge missa a les 1

Dimarts de 6 a 2/4 de 8 de la tarda.  

 
6 de setembre de 2015 

 

A 2/4 de 9 del matí Missa a la Capella  

Puix a us canta i obsequia 
i en Vós troba dolç repòs:      
Mireu eixa vila pia, 
Verge Santa del Socós.     

(Dels goigs del Socós) 

: A les 9 a la Capella de Sant Antoni, Esposos Joan Vall·llovera i M. 

Celebració de la 

a 2/4 de 9 del matí Missa a la Capella del Socós, dimecres 

missa a les 8 del vespre, dijous a les 8 del matí, divendres  a les 9 missa a la Capella 

missa a les 10 i a les 12. 



Vida de la parròquia  

 
Missa a la Capella de Sant Antoni : Divendres 11 
de setembre a les 9 del matí. A la sortida els Amics 
de Sant Antoni ens conviden a xocolata desfeta i 
coca. Cal que porteu tassa i cullera.   
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Portes obertes a la Sala–Museu de l’església 
parroquial de Santa Coloma de Centelles 
Diumenge vinent dia 13, de 11 a 12h, de 13 a 14h, 18 a 
20h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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.  
 
 
Enterraments : El dia 31 Mari Cruz Palomares Asensio de 92 anys.  
    Que descansi en la Pau del Senyor! 
 
 
Col·lecta dissabte i diumenge ..........................................................................398,38€ 
Full i Espurna .......................................................................................................61,62€ 
        Moltes gràcies .  
 
 
Per a  pensar  
 
La visita i la comunió als malalts  
“El Concili Provincial Tarraconense  exhorta a potenciar els grups de laics que 
dediquen una part del seu temps al doble objectiu de visitar els malalts i portar-los 
l’Eucaristia quan els preveres i diaques no poden fer-ho. (CPT 110 b)  

 
 

Podeu trobar-nos a www.parroquiadecentelles .cat 
I també amb el domini .com  


