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Tornem-hi!  
L’inici del mes de setembre ens porta a pensar en el 
retorn a tot el que és habitual durant el curs i que es 
trenca durant el període d’estiu o de vacances. Els 
horaris, l’actuació més ordenada, la rutina també, tornen 
a fer-se presents en la nostra vida i per això el pas de 
l’estiu a l’inici de curs, si no vigilem, ens pot resultar 
feixuc. Cal viure’l però amb plenitud i intensament  
sense que es converteixi en una càrrega que se’ns faci 
difícil portar. 
Els dies de Festa Major que hem viscut, més enllà dels 
problemes  i preocupacions que el moment present ens 

porta,  ens han ajudat a acabar l’estiu amb bon humor, molts potser acompanyats de 
família i amics que no sempre tenim a prop i gaudint d’una colla d’actes, música, 
teatre, ball i festa que ens han fet passar bones estones compartides amb els 
centellencs i centellenques i gent de fora que hi assistia. 
La festa uneix, ens diverteix i ens fa sentir poble.   
 

Intencions de misses   

Dissabte 1:  Comunitat Parroquial 

Diumenge 2 : A les 10: Carme Capa i Joan Soler. A les 12 : Difunts 

Divendres 7 : Josep Salinas  

Dissabte 8:  Francesc Reixach Cullell (17è Aniv.)  Pere Espuña 

Diumenge 9 : A les 10: Ramona Soldevila. A les 12 : Anita Llavina Illa (1r Aniv.) 

 

Tinguem en compte... 

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

Diumenge a les 10 i a les 12. 

Horari de despatx:  Dimecres de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la tarda. 

Càritas Parroquial : Dijous de 5 a 8 de la tarda. 

 

 



Vida de la parròquia 

Festa de la  Mare de Déu del Socós 
 

Dissabte 8 de setembre  
a 2/4 de 10 del matí 

 
Missa   

 
a la Capella de la Mare de Déu del Socós  

 
 
 
 
 

 
Reunió de catequistes . Per començar a preparar el curs vinent,  divendres dia 7  a 
les 6 de la tarda 
 
Tómbola de la solidaritat. Aquest any els diners  que Mans Unides guanyi amb la 
Tómbola van destinats a dos projectes:  un a l’India – Mendal per al desenvolupament 
agrari, en el que els beneficiaris directes són més de 5.000 pagesos. L’altre projecte és 
per a Amèrica, concretament  Lima,  Perú: La seguretat alimentària i la nutrició de 
poblats indígenes. Els beneficiaris seran més de 2.200 persones.  
  
Dia de la Parròquia. Dinar de germanor:  El dissabte 15 de setembre a 2/4 de 2 a  la 
Sagrera. Preu 13 €. Ja podeu comprar els tiquets fins el dia 12 de setembre a la 
Parròquia, Vins Parés, Antic Forn Riera i Fleca Pujadas.  
 
 
Enterraments : El dia 30 Josep Maria Relats Ruaix de 81 anys d’edat.  El dia 31 
Teresa Moreno Galletero de 83 anys.   
 
                                                    Que descansin en la pau del Senyor!   
 
Col·lectes del dissabte i diumenge passats .................................................. 378,53€ 
                                                                                Moltes gràcies! 
 
La disposició personal a l’hora de la missa 
Apropeu-vos a l’altar i no deixeu espais buits que ens dispersen i desdibuixen la 
imatge de comunitat que hem fer nostra quan celebrem la missa.  
Encara que tingueu per costum ocupar el mateix lloc no tingueu por de deixar-lo per 
avançar i situar-vos, sempre que pugueu, més a prop de l’altar. Això ens ajudarà a fer 
una millor celebració. 
 
Per a pensar   

 
 

Viu plenament, l’un darrera l’altre, cada instant present 
                                                                                              
                                                                                      Michel Quoist   
 
 

Podeu consultar la versió digital d’Espurna a:           
http://fullcentelles.blogspot.com/  o contactar amb nosaltres a través del nostre 

e-mail: fullcentelles@gmail.com  


