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Festa Major d’estiu en honor de Sant LLop
Aquesta setmana comencen els actes de la Festa Major d’Estiu de Centelles en honor de Sant LLop,
copatró de la nostra Parròquia. La festa de Sant Llop és diumenge vinent dia 1 de setembre i amb
aquest motiu la celebració solemne de l’Ofici en honor del sant a les 11 del matí serà acompanyada per
la Coral Veus de tardor. L’endemà a les 20 h celebrarem la missa pels difutns que hi ha hagut durant
aquest any. Els tindrem presents a la nostra festa i a la nostra pregària.
BONA FESTA MAJOR A TOTHOM !

Tinguem en compte...
Horari de misses: Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres a les 8 del vespre. Dissabte
missa anticipada a les 8 del vespre . Diumenge missa a les 11 del matí.
Despatx parroquial: Dimarts de les 6 a 2/4 de 8 de la tarda.

Intencions de misses
Dissabte 24: Família Casaldàliga Pujol
Diumenge 25: Esposos M. Lurdes Roca i Joan Vall·llovera. Esposos Ramon Codina i
Antònia Vilar.
Dilluns 26: Tomàs Lloret i Anna Roca
Dimarts 27: Família Torán Aguilar
Dijous 29: Josep M. Relats Ruaix (7è Aniv.)
Divendres 30: Joaquim Prat (21è Aniv), En acció de gràcies pel 54è aniversari de casament.
Dissabte 31: A la Residència 17 h Ramon Codina Sala. A les 20 h Família Espuña Font
Diumenge 1: Família Casaldàliga Pujol. Família Tomaset. M. Dolors Aregall Soldevila.

Vida de la parròquia
Memòria activitat pastoral 2018-2019: Essent fidels a l’objectiu que la Parròquia s’havia
marcat a principi de curs d’obrir-se més enllà dels qui habitualment participen de les activitats
parroquials i fer-se més present al poble, el dia de la Festa Major presentarem aquesta
Memòria perquè tothom pugui conèixer la vida de la parròquia, les activitats que s’hi porten a
terme, els grups que les tiren endavant, el nombre de voluntaris i a qui arriba aquest treball.
Des d’aquí el nostre agraïment.
Dinar de germanor 2019: L’arrossada tindrà lloc el dissabte dia 7 de setembre a la Sagrera.
Ja podeu comprar els vostres tiquets a la Parròquia, a l’ Antic Forn Riera o a la Fleca
Pujades fins el dia 3 de setembre. Preu 15 €. Cal portar plat i coberts
Residència Sant Gabriel: Dissabte vinent, últim de mes, missa ales 17 h.
Enterrament: El dia 21 Mercè Llavina i Illa.

Que descansi en la Pau del Senyor!

Mans Unides: El dimecres dia 28 a les 7 de la tarda inaugurarem "la tómbola de la
solidaritat". Ens agradaria que tots passéssiu a col·laborar per ajudar-nos a poder fer realitat
els dos projectes que aquest any estem treballant. Gràcies
Visita al campanar i Sala Museu de la Parròquia: El dia de la Festa Major, diumenge 1 de
setembre de les 5 a les 7 de la tarda. Tingueu present que cal apuntar-se abans
personalment, per correu electrònic o telèfon 938 811 032 o bé 650 443 432 ja que les visites
són limitades. Els petits han d’anar acompanyats d’un adult..
Col·lectes: ................................................................................................................. 284,75€
Full i Espurna: 54,55€. Demanem responsabilitat a l’hora d’agafar el Full.

Per a pensar
Les crisis són oportunitats per resoldre conflictes. Albert Einstein

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

