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La Mare de Déu d’agost
És com es coneix popularment la Festa de l’Assumpció de
Maria que celebrarem demà passat. Una festa popular que a
molts pobles i ciutats que tenen la Mare de Déu per patrona
aprofiten per celebrar la seva festa major aquest dia en ple
estiu. No és el nostre cas, però la devoció a la Mare de Déu és
ben palesa en el nostre poble. A la Mare de Déu del Socós que,
tot i celebrar la seva festa el 8 de setembre, l’honorem cada dia,
la sentim ben nostra i ens hi apropem per demanar-li allò que
necessitem i discretament volem que ens concedeixi. Com diu
una estrofa dels goigs :
L’alta casa de Centelles
us té en gran veneració,
i us coronen de roselles
vostres fills sens distinció.
A tots somrieu Maria,
amb un gest tot amorós.
I no només al Socós sinó també a l’Ajuda. Quants centellencs i centellenques per diferents
motius s’apropen sovint al santuari i un cop allà, molts entren a saludar la Mare de Déu i
demanar-li ajuda. I quants prefereixen, pel que sigui, celebrar fets importants de la seva vida:
el casament o el bateig d’un fill o filla en aquell indret en lloc de fer-ho a la parròquia? Són
signes de la confiança que tenim en Maria. Que ella, Assumpta al cel, ens continuï protegint!

Intencions de misses
Dissabte 12: Assumpció Salomó
Diumenge 13: 11 h. Joan Puigdollers (6è Aniv.) Llorenç Vilaró.
Dilluns 14: Josep Balmes Aregall
Dimarts 15 : A les 11 del matí Salvador Campàs i Maria Fornols. Maria Calm Preseguer
Dimecres 16: Àngel Sala i Assumpta Morell
Dissabte 19: Comunitat parroquial
Diumenge 20: 11 h. Antònia Calm Preseguer. Margarida Pujalt Gómez.

Tinguem en compte...
Horari de Misses: Dilluns, dimecres, divendres i dissabte missa a les 8 del vespre. Dijous a
les 8 del matí. Dimarts festa de l’Assumpció i diumenge a les 11.
Despatx parroquial: Dimarts és festa i no hi ha despatx, però si ho necessiteu podeu trucar
al 938 811 032.
Càritas parroquial: Centre de Distribució d’Aliments dijous de 5 a 8 de la tarda.

Vida de la parròquia
Nou horari de misses del diumenge: Continuem recordant que el diumenge només se
celebra una missa: a les 11 del matí. L’anticipada es continua celebrant el dissabte a les 8
del vespre. Esperem que aquest canvi enforteixi el sentit comunitari que té l’eucaristia i us
permeti participar igualment a la missa dominical.
Preparació de la visita a Girona: Demà dilluns dia
14 a les 6 de la tarda a la Sala parroquial Mn. Josep
Esteve presentació i explicació del Tapís de la
Creació que veurem a Girona, a càrrec del P. Antoni
Vilarrubias.

Sortida d’Estiu: Dijous vinent dia 17 d’agost, amb
l’objectiu principal de conèixer de prop el Tapís de la
Creació de la Catedral de Girona i la Basílica de
Sant Feliu. Preu viatge + visita + dinar: 30€. Sortida
de Centelles a les 9 del matí de la Parada
d’Autobusos propera a la Residència i uns 10 minuts més tard passarem per la Parada
d’Autobusos del Supermercat DIA. Hora d’arribada a Centelles: 8 vespre. Places limitades.
Podeu fer la vostra inscripció a la Parròquia.

Dinar de Germanor: L’ arrossada aquest any serà el dissabte dia 2 de setembre a 2 /4 de 2 a
la Sagrera. Podeu recollir el tiquet a la Parròquia, a Vins Parés, Antic Forn Riera o a la Fleca
Pujades, fins a final del mes d’agost. Preu 14€.

Per pensar
El camí de Maria vers el Cel comença des d’aquest “sí” pronunciat a Natzaret en resposta a
l’àngel que li anunciava la voluntat de Déu per a ella. I en realitat és així: cada “sí” a Déu és
un pas cap al Cel, cap a la vida per sempre amb Ell. Perquè això vol el Seny: que tots els
seus fills tinguin vida en abundància. Déu ens vol tots amb Ell, a casa seva. Bona Festa de la
Mare de Déu Assumpta al Cel.
Paraula i Vida 2017

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

