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L’ALTAR DE LA CAPELLA DEL SOCÓS

gràcies. Igualment us demanem que si feu l’ofrena de llantions no els encengueu allà 
mateix, pel perill de foc que això suposa, sinó que els recollirem i cremaran al davant 
del sagrari de l’església. Gr
 
 

 

 

Intencions de misses

Dissabte 2 : Mn. Jaume Tuneu

Diumenge 3 : 10h Humbert Gispert i M.Josefa Arañó. 12h Joan Planas i Aurora Durán 

Dilluns 4 : Montserrat Escudé

Dimecres 6 : 10h Difunts   12h Ànimes

Divendres 8 : Difunts   

Dissabte 9 : Assumpció Salomó

Diumenge 3 : 10h Comunitat parroquial
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L’ALTAR DE LA CAPELLA DEL SOCÓS  
Sou molts els centellencs i centellenques que us 
estimeu la Capella del Socós i confieu en la Mare de 
Déu. Per això sempre hi ha ofrenes de molts que  es 
recorden de la Mare de Déu i que li ofereixen el seu 
donatiu o deixen un  ram o una planta als seus peus, 
sovint damunt de l’altar.  
I és això el que no hauríem de deixar de fer p
respectant la dignitat de l’altar. L’altar és el lloc més 
noble de la capella perquè és la taula on s’hi celebra 
l’eucaristia i no l’hauríem de convertir en un prestatge 
per posar-hi el damunt tota mena d’objectes 
valor que els donem. Per això us demanem que poseu 
les vostres plantes i rams que oferiu a la Mare de Déu 
al peu de l’altar i que deixeu net l’altar per celebrar
l’eucaristia.  
Estem segurs que la Mare de Déu del Socós estarà 
igualment contenta de la vostra ofrena i retornarem a 
l’altar la dignitat que es mereix. A tots i totes moltes 

gràcies. Igualment us demanem que si feu l’ofrena de llantions no els encengueu allà 
mateix, pel perill de foc que això suposa, sinó que els recollirem i cremaran al davant 
del sagrari de l’església. Gràcies de nou, per la vostra comprensió.   
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Assumpció Salomó 

Comunitat parroquial. 12h Ànimes  
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Tinguem en compte... 

Horari de Misses : Aquesta setmana dilluns, dimarts, divendres i dissabte a les 8 del 

vespre. Dijous a les 8 del matí. Dimecres i diumenge a les 10 i a les 12. 

Despatx parroquial : Dimarts de les 4 a 2/4 de 6.  

Càritas parroquial: Dijous de 5 a 8 tarda.  

 

Vida de la parròquia  

Sala Museu : Es podrà visitar de 5 a 7 de la tarda. Avui diumenge, el dia de Reis i 
diumenge vinent de 5 a 7 de la tarda.  
Els que l’heu visitada heu valorat molt el treball fet, però ja sabeu que el cost per a la 
Parròquia és de 24.908,40€. Per això us demanem la vostra ajuda. Hi dedicarem les 
col·lectes del mes de gener. El dia 1 vam recollir 292,06€.  
Confiem en els centellencs i centellenques que estimeu el vostre patrimoni. Gràcies.                        
                                                                                               Moltes gràcies   
 

 
Pessebre 2015 : Podeu visitar encara a l’església els diorames que han fet els nens i 
nenes de Catequesi amb la col·laboració i mestratge de Norbert Gómez.   
 
Moviment parroquial de l’any 2015 

 
 
 
 
Baptismes 11, 6 nenes i 5 nens   
Primeres comunions 20, 11 nenes i 9 nens 
Confirmacions 17, 7 noies i 10 nois 
Matrimonis a la parròquia  3 
Enterraments 54, 29 dones i 25 homes     
                                                     
   
 
 

Per a pensar 
  
LES OBRES DE MISERICÒRDIA, AVUI. 
5. Vestir el qui va nu. Potser sí que els qui van nus viuen lluny de nosaltres. Però hi ha 
un altre tipus de vestit: el de la dignitat, l’honor i el respecte. Fes-ho sempre amb 
caritat. I alerta en “despullar” d’aquests vestits a qualsevol germà! 
 

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


