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La Festa Major    
Diversos actes aquesta setmana ens conviden a celebrar-la, 
però sobretot el dissabte dia 1, Festa de Sant Llop. Tot i 
escaure’s en dissabte és un dia de festa laboral que els 
centellencs hem sabut mantenir. Per això aquest dia, amb més 
motiu, podem participar a l’Ofici Solemne que se celebra en 
honor a  Sant Llop, copatró de Centelles, a les 11 del matí. 
Serà acompanyat per la Coral Veus de Tardor. Hem de prendre 
part també en els altres actes lúdics i festius que tenen lloc tots 
aquests dies al nostre poble. La festa ens convida a la comunió 
amb els altres, a fer poble i a gaudir de les diverses activitats 
culturals, musicals i de tota mena que aquests dies s’hi porten a 
terme, deixant de banda el que ens pot dividir o allunyar. 
També el dissabte i el diumenge  a la tarda la Parròquia ofereix 

una visita guiada al campanar i a la Sala Museu  a tots aquells que volen gaudir d’una 
panoràmica sobre el poble i l’entorn i descobrir el que guarda la nostra Sala Museu.  Aprofiteu-
la!  
També en aquest marc parroquial hi encabim dos actes que ja s’han fet tradicionals en 
aquestes dates: la Sortida parroquial que va tenir lloc dijous passat a Sant Llorenç de Morunys i 
Fonts del Cardener (Solsonès) que va sorprendre gratament als que hi van participar i 
l’Arrossada popular, el dinar de germanor, que farem el dissabte dia 8 de setembre a 2/4 de 2 
de la tarda. A tots: BONA FESTA MAJOR!  
 

 

Intencions de misses 

 

Dissabte 25: A la Residència a les 5 de la tarada, Ramon Codina Sala. A la l’església 

parroquial a les 8 vespre Dominga Coll i Cruells. Família Espuña Font. 

Diumenge 26: Esposos Ramon Codina i Antònia Vilar  

Dilluns 27: Família Torán Aguilar 

Dimecres 29: Josep M. Relats i Ruaix  (6è Aniv.) 

Dijous 30: Pere Rovira Cullell 

Dissabte 1: A les 11 Comunitat Parroquial. A les 8 del vespre  Germans Casaldàliga Guitart 

Diumenge 2: Difunts de la Parròquia. M. Dolors Aregall  

  



Tinguem en compte...  

Horari misses: Aquesta setmana dilluns, dimarts, dimecres i dijous missa a les 8 del vespre. 

Divendres a les 8 del matí. Dissabte missa de Festa Major a les 11 del matí i anticipada a les 

8 del vespre. Diumenge  a les 11 del matí.  

Despatx parroquial: El dimarts de les 6 a 2/4 de 8 de la tarda  

Càritas parroquial: El Centre de Distribució d’Aliments tornarà a obrir al setembre. 

 

Vida de la parròquia 

Portes obertes. Visita guiada al campanar i a la Sala Museu:  Dissabte i diumenge de 5 a 

7 de la tarda.  
 
Enterrament: El dia 23 Manuel Castro Carmona de 94 anys d’edat.   

                                                  Que descansi en la Pau del Senyor!   
   
Dinar de germanor. Arrossada popular  

 
Dissabte 8 de setembre de 2018 a 2/4 
de 2 de la tarda a  la Sagrera. Cal 
portar plat i coberts 
Ja podeu comprar els tiquets a la 
Parròquia, a Vins Parés, Antic Forn 
Riera  o a la Fleca Pujades fins el dia 3 
de setembre.   Preu 15 € 

 
 
 

Tómbola de Mans Unides 

Com cada any Mans Unides us invita a visitar-nos a la tómbola de la solidaritat, on tot i 
gaudint de la sorpresa que ofereix jugar, aquest joc es converteix en una ajuda els nostres 
germans i germanes que ho passen molt malament.  Us hi esperem!!! Inaugurem dimecres 
dia 29 a les 19.30. Trobareu els horaris als cartells que hem repartit. Moltes gràcies! 
 
Concert a l’església:  Messe Brève de Gounod a càrrec de la Societat Coral La Violeta 

divendres dia 31 d’agost a les 8 de la tarda. 
  
Full i Espurna:.........................................................................................................   61,29€ 
Col·lecta  ................................................................................................................. 322,05€ 

                                                            Moltes gràcies!  

Per a pensar 
 
De la pregària feta a l’església de Sant Llorenç de Morunys dijous passat  

 
Convé fer una sola cosa a cada moment. Si reses, ocupar-te només de resar. Si treballes, 
simplement treballar amb interès. És per això que jo no definiria l’Art com a lloc d’oració sinó, 
art i oració identificats. Estar amb Déu, mentre fas qualsevol cosa, o intentes plasmar 
qualsevol bellesa. Ser feliç, fent el que et proposes, el que has de fer, és quelcom molt positiu.  
 
Regina Goberna, monja de Sant Benet de Montserrat  

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

      

http://www.parroquiadecentelles.cat/
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