
Diumenge 23 de durant l’any /A

Un any més el Dinar de Germanor 
El temps ens va respectar. Dissabte passat vam 
l’Arrossada amb tranqu
centenar, exactament 97  comensals
gaudint del dinar de germanor
cuiners i 
trobada sortís rodona. Gràcies a tots, per la participació i l’ajuda. 
El dilluns Sant Llop. Els cants de l’Ofici van anar a càrrec de la 
Coral Veus de Tardor. Els ho agraïm.
per donar el tret de sortida al nou curs que estarà marcat per la 

voluntat i el treball de  portar a terme  les conclusions de l’Assemblea Parroquial
Haurem de començar per les que creiem prioritàries. Ara doncs, tots a la feina perquè 
el treball doni el seu fruit i creixem e
vives les nostres celebracions i intensa la nostra vida espiritual
esforços en la catequesi formació
DE LA PARRÒQUIA per la coordinació i trobada de grups. Buscarem un dia del mes 
d’octubre que ja anunciarem. Serà 
comunitat, per retrobar el caliu

 

Intencions de misses 

Dissabte 6 : Pere Espuña 

Diumenge 7 : 10h Comunitat Parroquial. 12h En acció de gràcies  

Dilluns 8 : A la Mare de Déu del Socós

Dimarts 9 :  Ànimes 

Dijous 11 :  Esposos Joan Vall·llovera i M. Lurdes Roca

Dissabte 13 : Francesc Reixach Collell (20è Aniv.)

Diumenge 14 : 10h Pere Baulenes Vilaró

 

Tinguem en compte...

Horari de Misses : Aquesta setmana d

Dimarts, dimecres, divendres i diss

matí a la capella de Sant Antoni. Diu

Horari de despatx: Dimarts de les 

Càritas Parroquial : Dijous de 5 a 8 de la tarda
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Un any més el Dinar de Germanor i la Festa de Sant Llop 
temps ens va respectar. Dissabte passat vam 

l’Arrossada amb tranquil·litat, sense calor i sense pluja. Un 
centenar, exactament 97  comensals, vam reunir-nos a la Sagrera 
gaudint del dinar de germanor, que ja té 4 anys. El bon fer dels 
cuiners i l’ajut dels voluntaris que ajudaven en tot
trobada sortís rodona. Gràcies a tots, per la participació i l’ajuda. 
El dilluns Sant Llop. Els cants de l’Ofici van anar a càrrec de la 
Coral Veus de Tardor. Els ho agraïm. Aquesta celebració va 
per donar el tret de sortida al nou curs que estarà marcat per la 

voluntat i el treball de  portar a terme  les conclusions de l’Assemblea Parroquial
aurem de començar per les que creiem prioritàries. Ara doncs, tots a la feina perquè 

oni el seu fruit i creixem en l’àmbit de la caritat i servei als altres, fe
vives les nostres celebracions i intensa la nostra vida espiritual i 
esforços en la catequesi formació. Una de les conclusions va ser la de celebrar el 

per la coordinació i trobada de grups. Buscarem un dia del mes 
d’octubre que ja anunciarem. Serà una ocasió per reforçar el nostre sentit de 
comunitat, per retrobar el caliu que estreny els llaços d’amistat i relació amb els altres

ntencions de misses  

 

: 10h Comunitat Parroquial. 12h En acció de gràcies    

A la Mare de Déu del Socós  

Esposos Joan Vall·llovera i M. Lurdes Roca 

: Francesc Reixach Collell (20è Aniv.) 

Pere Baulenes Vilaró. 12h Pilar Monells Arquimbau

Tinguem en compte...  

Aquesta setmana dilluns a 2/4 de 10 a la Capella del Socós.  

Dimarts, dimecres, divendres i dissabte a les 8 del vespre. Dijous dia 11 a les 9 del 

matí a la capella de Sant Antoni. Diumenge a les 10 i a les 12.  

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

: Dijous de 5 a 8 de la tarda 
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temps ens va respectar. Dissabte passat vam poder fer 
itat, sense calor i sense pluja. Un 

nos a la Sagrera 
. El bon fer dels 

l’ajut dels voluntaris que ajudaven en tot, van fer que la 
trobada sortís rodona. Gràcies a tots, per la participació i l’ajuda.  
El dilluns Sant Llop. Els cants de l’Ofici van anar a càrrec de la 

Aquesta celebració va servir 
per donar el tret de sortida al nou curs que estarà marcat per la 

voluntat i el treball de  portar a terme  les conclusions de l’Assemblea Parroquial. 
aurem de començar per les que creiem prioritàries. Ara doncs, tots a la feina perquè 

n l’àmbit de la caritat i servei als altres, fem més 
i posem tots els 

. Una de les conclusions va ser la de celebrar el DIA 
per la coordinació i trobada de grups. Buscarem un dia del mes 

una ocasió per reforçar el nostre sentit de 
que estreny els llaços d’amistat i relació amb els altres.                                                                                        

  
(Foto: Aleix Mataró) 

Pilar Monells Arquimbau    

a 2/4 de 10 a la Capella del Socós.  

ijous dia 11 a les 9 del 



 
 
 
Vida de la parròquia  

Despatx parroquial. Horari d’estiu : Els dimarts de 6 a 2/4 de 8 de la tarda.  

 
 
 
Festa de la Mare de Déu del Socós : És demà. Missa a la Capella a  
2/4 de 10 del matí.  Rosari a les 7 de la tarda.  
 
 
 
 
 

 
Missa a la Capella de Sant Antoni : Dijous 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.   
 
Catequesi : Els catequistes divendres passat van fer la primera reunió per preparar el 
curs. Us avancem els dies i hores d’inscripcions a la catequesi per al proper curs:  
Dl 15, dm 16, dc 17 i dj 18 de setembre de 2/4 de 5  a les 6 de la tarda al despatx 
parroquial.  
 
 
Bateig : Adrià Ruiz Fajardo, fill d’Albert i Cristina. Van ser padrins  l’Àngel Gómez i la 
Pilar Ruiz. 
                                                             Benvingut a la comunitat parroquial! 
 
Enterrament : El dia 1 Pedro Cano  Faya  de 85 anys d’edat.                                                         
                                                                   Que descansi en la Pau del Senyor! 
 
 
Col·lectes: Dissabte i diumenge darrers .......................................................   397,15€     
Full i Espurna ....................................................................................................   59,25€  
Festa de Sant Llop ..........................................................................................   131,60€ 
      Moltes gràcies!  
 
Per a pensar  
 
L’aportació al Full i Espurna  

Durant  l’estiu heu pogut veure el que s’ha recollit a la caixeta del Full i Espurna els 
mesos de juliol i agost. Cap setmana hem arribat als 60 €. Si feu la mitjana veureu que 
és de 51,98€ . Tot i que a la caixeta sempre hi ha monedes d’1€ i alguna de 2€, no 
s’arriba mai als 70€  que hauríem de recollir pels 100 fulls que hi ha (0,70 x 100=  
70€). Per això us demanem que, si podeu, feu l’aportació corresponent. Els que donen 
més ens ajuden també a pagar el manteniment del web que té el seu cost, però que fa 
el servei de difondre el que fem i som a la nostra parròquia.  

Moltes gràcies per la vostra comprensió. 

 
 

Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat . També amb el domini .com 
(www.parroquiadecentelles.com)  


