
 
Diumenge 23 de durant l’any / C                                                 Número 349 / 4 de setembre de 2016 

 
 

                           La Mare de Déu del Socós     
      

Dijous  8 de setembre de 2016 
 

A 2/4 de 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 3: Ramona Soldevila 

Diumenge 4:10h Carme Cabré. 12h Ramon Codina i Antònia Vilar    

Dilluns 5: Ramon Pla Parés   

Dimarts 6: Carles i Montserrat i família Vilaró 

Dimecres 7: Ventura i Pere Comas 

Dijous 8, a 2/4 de 9 del matí a la capella: A la Mare de Déu del Socós   

Divendres 9: Assumpció Buscà Morera 

Dissabte 10: Pere Espuña 

Diumenge 11:10h Joan Puigdollers i família. 12h Comunitat Parroquial    

 

Tinguem en compte... 

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

2/4 de 9 del matí a la capella  del Socós. Diumenge missa a les 10 i a les 12. 

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

Càritas: Dijous de 5 a 8 de la tarda  



Vida de la parròquia 

Capella de Sant Antoni: Solíem celebrar la missa i xocolatada el dia 11 de setembre. Aquest 
any, donat que es compleixen 25 anys de la restauració de la Capella, ho festejarem més 
endavant i llavors hi celebrarem la missa i els altres actes festius.  Ja us n’informarem. 
 

Excursió a Reus 
El passat 19 d’agost es va fer l’excursió d’estiu al Baix Camp. Abans vam fer una visita a 
Centcelles (el nom podria venir de “Cent cel·les”), monument paleocristià bàsicament del s. 
IV d.C. que es troba dintre el terme municipal de Constantí (Tarragonès). 
A la  tarda, després  de dinar a Reus vam visitar la parròquia de Sant Joan Baptista, una de 
les 9 que hi ha a Reus. Ens va permetre conèixer la vida pastoral d’una parròquia de barri, 
situada en un context intercultural. L’església està oberta de les 8 del matí a 2/4 de 9 del 
vespre, gràcies a una colla de  voluntaris. Mn. Dalmau, el seu rector, va explicar que cada  
mes reben més de 4000 visitants. Tenen retaules i elements vistosos. En aquest moment 
estan pintant el mur del fons del presbiteri. A. Minguell, artista especialista amb pintura mural 
hi fa un desert, que és un gran “escenari de fons” del retaule major, dedicat a Sant Joan. 
Vam acabar la visita, baixant al columbari, espai 
nou, que acull les cendres dels difunts.  
La visita a la parròquia va ser ràpida però suficient 
per copsar altres dinàmiques. Ràpidament havíem 
d’anar al convent de les Clarisses, que ens 
esperaven per celebrar les Vespres. Al monestir 
fundat el 1983, visualment dur, les seves 
Clarisses, han anat apostant per fer petits canvis, 
per obrir-se més a la societat, sempre respectant 
els seus principis fundacionals. La majoria de 
centellencs van tornar amb les  galetes que 
elaboren les clarisses, producte que  ajuda la seva 
subsistència econòmica. 

 
Horari Sala Museu de l’Església Parroquial de Santa Coloma de Centelles: Avui 
diumenge 4 de setembre de 5 a 8 de la tarda. Catàleg de l’exposició: 5€  
 

Enterrament: El dia 1 Encarna Jiménez Dionisio de 81 anys d’edat.                                                                                   

                                                                      Que descansi en la pau del Senyor!  
                                             
Col·lectes: Dissabte i diumenge   ...........................................................................       444,97€ 
Full i Espurna: Hauríem d’haver recollit 56€, se n’han recollit ...................................     53,07€  
Donatiu Sala  Museu ................................................................................................     100,00€ 

Moltes gràcies! 

 
Per a pensar  
 
“Una nova consciència es crea durant els segles XI-XIII, respecte el valor de l’acció humana. 
Realçant la responsabilitat de l’home, realment importa el que faci cada un per bo o per mal. 
L’Home participa de la seva pròpia salvació i en la transformació de la societat. Però per a 
transformar el món, cal conèixer-lo i s’ha de saber organitzar-lo...” 
 
Del text de sala de l’exposició Occidens, de la catedral de Pamplona. 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

