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La Festa major d’estiu 

Acabem l’agost i entrem al mes de setembre celebrant la diada de 
Sant Llop i la Festa Major d’estiu. Amb la celebració religiosa en honor 
del nostre copatró acaben els actes de la Festa Major, plena de 
música, exposicions i actes de tota mena pensats per a les diverses 
edats. 
Dissabte vinent farem el dinar de germanor a la Sagrera, l’arrossada 
popular que ja es fa tradició i que per tercer any té bona acollida. Com 
els altres actes de Festa Major ens fa sentir poble, parròquia, ens fa 
sentir agermanats, gaudint amb els altres veïns i amics, decidits a 
encetar un nou curs amb ganes de superar els problemes que se’ns 
presentin, treballant per estrènyer els lligams de comunió i de servei. 

Un curs que estarà marcat per la realització de l’Assemblea Parroquial que anunciem 
avui i presentarem el proper dia 14 de setembre a la missa del vespre. 

 

 

Intencions de misses  

Dissabte 31 : Esposos Andreu Coll i Ramona Cruells 

Diumenge 1 : 10h Ramona Presseguer i Segimon Calm. 12h Ramon Codina i Antònia 

Vilar. 

Dilluns 2 : Difunts de la parròquia 

Dimarts 3 : Ramona  Soldevila 

Dimecres 4 : En acció de gràcies pels 20 anys de matrimoni de Xavier i Rosa 

Dijous 5 : Ramon Miró 

Divendres 6 : Josep M. Relats i Ruaix (1r Aniv.) 

Dissabte 7 : Pere Espuña i Font 

Diumenge 8 : 10h Carme Capa Guixaró. 12h Comunitat Parroquial 

 

Tinguem en compte... 

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

Dijous a les 8 del matí i diumenge a les 10h i a les 12h  

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 

 
Sortida d’estiu : Dia: dijous dia 5 de setembre de 2013  
                           Lloc de sortida: Plaça dels Àngels (davant la llar d’Infants). 
                           Hora de sortida:  9 del matí  
                           Arribada a Prades, visita al poble 
                           Dinar a Escaladei 
                           A les 4  Visita a la cartoixa d’Escaladei 
                           Arribada a Centelles entorn de les 10 del vespre.  
Avui s’acaba el termini per apuntar-vos-hi. Preu 36€.  
 
 

 
Dinar de germanor: Dissabte dia 7 de setembre 
a 2/4 de 2 a  la Sagrera. Preu 13 €. Avui és l’últim 
dia per comprar els tiquets a Vins Parés, Antic 
Forn Riera i Fleca Pujadas. 
A l’hora del cafè: Petit concert de campanes a 
càrrec de Lluís Valldeneu. 
 
 
 

 
 
 
 
Festa de la Mare de Déu del Socós : Aquest any s’escau en 
diumenge. Les responsables de la Capella han acordat que la 
missa se celebrés el dilluns dia 9 de setembre a 2/4 de 10 del 
matí.   
 
 
 
 
 
 
 
Col·lectes dissabte i diumenge . .......................................................................373,93€ 
                                                                                        Moltes gràcies! 
 
Per a pensar  
 
Per què han de continuar morint de fam  milions d’éssers humans si Déu ha posat a 
les nostres mans una Terra on hi ha prou recursos per a tothom? 
Per què hem de ser competitius abans que humans? 
Per què ha de ser el poder del més fort, i no pas la compassió, allò que regeixi les 
relacions entre els pobles? 
...  
J. A. Pagola. Jesús i els diners  (Ed. Claret 2013)   
 
 

 

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


