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La Mare de Déu del Socós

Dissabte 8 de setembre de 2018
A les 9 del matí: Missa a la Capella
A les 7 de la tarda: Rosari
Ara resteu presa entre les cases. I estem segurs que us agrada;
que, més que l’olor de la farigola i els xiscles dels ocells, us plau el
brogit dels cotxes i el baf que surt de les cuines i les tristeses i les
alegries i, per què no?, les petites enraonies dels veïns. Ja ho
sabíem que us trobeu bé en companyia dels homes. Però,
tanmateix, sou ben discreta. Al vostre carrer, el de les botigues
lluents i empolainades, hi teniu una porta estreta, grisa, quasi
sempre closa*, com qui no ha après encara, o els desdenya, els recursos de la propaganda.
Sou com la mestressa de pagès que ja fa temps que s’ha instal·lat a la vila, però no ha mudat
els costums. Sou com la dona que no es mou de casa, sempre amatent a rebre els qui la van a
veure, que, per cada malura que pugueu contar-li, sap indicar-vos un remei.
Mn. Josep Esteve. Programa de la Festa Major de Centelles de 1964.
*Ara hauríem de dir “quasi sempre oberta”

Intencions de misses
Dissabte 1: A les 11 Comunitat Parroquial. A les 8 del vespre Germans Casaldàliga Guitart
Diumenge 2: Difunts de la Parròquia. M. Dolors Aregall
Dilluns 3: Família Puigdollers Preseguer. Ramona Soldevila
Dissabte 8: A les 9 del matí a la Capella del Socós Comunitat Parroquial. A les 8 del vespre
en acció de gràcies pels 25 anys de matrimoni Gómez Carbó. Pere Espuña i Font.
Diumenge 9: Comunitat parroquial

Tinguem en compte...
Horari misses: Aquesta setmana dilluns, dimarts, dimecres i divendres a les 8 del vespre.
Dijous a les 8 del matí. Dissabte missa a la Capella del Socós a les 9 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: Dijous dia 6 torna a obrir el Centre de Distribució d’Aliments.

Vida de la parròquia
Casament: A l’església parroquial han rebut el sagrament del matrimoni Francisco Javier
Tristan Borrás i Gladiz Liz Valencia Fernández.
Moltes felicitats!
Enterrament: El dia 30 Montserrat Garcés Cano de 87 anys d’edat.
Que descansi en la Pau del Senyor!
Portes obertes. Visita guiada al campanar i a la Sala Museu: Avui diumenge de 5 a 7 de
la tarda.
Dinar de germanor. Arrossada
popular
Dissabte vinent dia 8 de setembre de
2018 a 2/4 de 2 de la tarda a la
Sagrera. Cal portar plat i coberts
Encara podeu comprar els tiquets fins
dimarts a la Parròquia, a Vins Parés,
Antic Forn Riera o a la Fleca Pujades.
Preu 15 €
Tómbola de Mans Unides
Des de dimecres, 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!!!
Moltes gràcies!
Full i Espurna:......................................................................................................... 57,58€
Col·lecta ................................................................................................................. 300,44€
Donatiu Coral La Violeta........................................................................................ 100,00€
Donatiu.................................................................................................................... 100,00€
Moltes gràcies!

Per a pensar
El clericalisme, aquesta actitud que «no solament anul·la la personalitat dels cristians, sinó
que té una tendència a disminuir i desvaloritzar la gràcia baptismal que l'Esperit Sant va posar
en el cor de la nostra gent»1. El clericalisme, afavorit sigui pels propis sacerdots com pels
laics, genera una escissió en el cos eclesial que beneficia i ajuda a perpetuar molts dels mals
que avui denunciem.
Papa Francesc. Carta al Poble de Déu del 21 d’agost de 2018

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