
 
Diumenge 22 de durant l’any / A                                                 Número 401 / 3 de setembre de 2017 

 
 

                           La Mare de Déu del Socós     
      

Divendres 8 de setembre de 2017 
 

A les 9 del matí: Missa  a la Capella 
A les 7 de la tarda: Rosari 

 
Puix us canta i obsequia 
i en Vós troba dolç repòs: 

mireu eixa vila pia, 
Mare de Déu del Socós 

 
 

  

 

Intencions de misses 

Dissabte 2: Difunts del poble. Jaume Vila i Lurdes Vall·llovera  

Diumenge 3:11h Ramona Soldevila. Antònia Calm    

Dilluns 4: Ramon Pla Parés   

Dimarts 5: Eulalia Martínez  

Divendres 8, a les 9 del matí a la capella del Socós: Comunitat parroquial   

Dissabte 9: Família Ribé Portet 

Diumenge 10: 11h Pere Espuña Font    

 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses: Dilluns, dimarts, dimecres i dissabte a les 8 del vespre. Dijous a les 8 del 

matí. Divendres a les 9 del matí a la capella  del Socós. Diumenge a les 11. 

Despatx parroquial: Dimarts de 6 a 2/4 de 8 de la tarda.  

Càritas parroquial: Centre de Distribució d’Aliments dijous de 5 a 7 de la tarda. 

 



Vida de la parròquia 

Reunió de Catequistes: Prepararem el curs divendres dia 8 a les 5 de la tarda. 
 
Catequesi: Serà com cada any el dilluns o el dimarts a ¼ de 6 de la tarda.  La setmana vinent 
farem les inscripcions.    
 
Curs de Formació: El primer dimecres d’octubre comença el nou curs de formació d’adults. 
Serà com sempre el primer dimecres  hàbil de cada mes. Aquest any sobre el Pares de 
l’Església (Patrística) i anirà a càrrec del Dr. Joan Torra, rector de les Parròquies de Torelló.   
El programa  és el següent:     
                                                                                                                                                     
4 d’octubre: Introducció als Pares de l'Església i als primers Pares, els apostòlics                        
8 de novembre:  Els primers escrits: la Didajé i Climent de Roma 
13 de desembre: Ignasi d'Antioquia i la teologia martirial 
10 de gener: La primera teologia cristiana: Ireneu de Lió 
7 de febrer: Tertul·lià i la teologia nordafricana 
7 de març: Orígenes i la teologia bíblica 
4 d'abril: La pau de Constantí i els concilis ecumènics. El monaquisme 
2 de maig: El gran segle: Agustí d'Hipona 
 
Val la pena que ho aprofiteu. En sabem tan poc dels primers Pares de l’Església! 
 
Enterrament: El dia 1 Maria Dolors Aregall Soldevila de 66 anys d’edat.  
                                                                             Que descansi en la pau del Senyor !  
 
Dinar de Germanor: L’ arrossada celebrada ahir  va aplegar 95 persones. Va ser una  
trobada fraternal i distesa abans de començar el curs. Gràcies!,  
 
Tómbola de Mans Unides: Continua oberta avui fins les 12 de la nit. Encara sou a temps de 

participar-hi.  
 
 
 
Visita guiada al Campanar i a la Sala–Museu: En motiu de la 
Festa Major avui diumenge 3 de setembre de les 4 a les 7 de la 
tarda.  
 
 
Col·lecta de la setmana passada .....................................341,09€                         
Full i Espurna ............................  ......................................  57,10€ 
Donatiu ..............................................................................  60,00€ 
 

 
Per a pensar  
 

És una absurda contradicció parlar de pau, negociar  la pau i al mateix temps promoure o 
permetre el comerç d’ames. Aquesta guerra d’allà, aquesta altra d’allí,  és de debò una 
guerra per problemes o una guerra comercial per vendre aquestes armes en el comerç 
il·legal i perquè   s’enriqueixin els mercaders de la mort. Acabem amb aquesta situació, 
preguem tots junts pels responsables de les nacions perquè es comprometin amb decisió a 
posar fi al comerç de les armes que  causa tantes víctimes innocents. 
  
Papa Francesc  

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

