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Festa de la Mare de Déu del Socós 
 

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. 
 

Tan ficada dins la vila, 
en passà us diem un mot; 

vostre cor a tots vigila 
al distret i al que és devot. 
En Vós troben bona guia 
la  muller, el fill, l’espòs... 

 
Mireu eixa vila pia,                                                                                                         

Verge Santa del Socós. 
 

                                                                                                  Dels Goigs a la Mare de Déu del Socós 

  

 

 



Tinguem en compte... 

Horari de misses: Dilluns, dimarts, dijous i divendres a les 8 del vespre. Dimecres  11 de 

setembre, a les 9 del matí a la Capella Sant Antoni. 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.  

Càritas parroquial: Centre de Distribució d’Aliments dijous de 5 a 7 de la tarda. 

 

Intencions de misses 

Dissabte 7:  Família Ribé Portet 

Diumenge 8, Festa de la Mare de Déu del Socós: a les 9 missa a la Capella. A les 11 a 

l’església parroquial Pere Espuña Font. Germans Casaldàliga Guitart. 

Dilluns 9: Ànimes  

Divendres 13: Ànimes 

Dissabte 14: Pere Baulenas. Julio Acín 

Diumenge 15: Germans Casaldàliga Guitart. Antònia Calm. 

 

Vida de la parròquia 

Festa de la Mare de Déu del Socós: És avui. Com els altres anys a les 9 celebrarem la 

missa a la Capella i, com que s’escau en diumenge, a les 11  missa a l’església parroquial.       
 

 
 
 
 
Capella de Sant Antoni: Dimecres, 11 de  

setembre, com cada any missa a les 9 del matí a la Capella. 
A la sortida xocolatada per a tothom. Al vespre no hi ha 
missa a l’església parroquial.  
 
 

 
Catequesi: Reunió de catequistes dijous 12 a les 17,15h.  
Inscripcions per al curs 2019-20: Dilluns 16, dimarts 17, dimecres 18 de les 16,30 a les 18h. 

al despatx parroquial.  Els dies de catequesi per als nens i nenes seran com els altres anys el 
dilluns o el dimarts de les 17,15 a les 18,15 h.  
 
Mans Unides: Tenim el goig de confirmar-vos que a la tómbola de la solidaritat hem recaptat 

la quantitat de 7.403,61 euros. Agraïm molt sincerament el vostre suport i generositat. 
Gràcies. Els premis del sorteig ja han sortit tots. 
      
Col·lectes: ................................................................................................................... 332,79€ 
Full i Espurna: ................................................................................................................53,88€. 
Memòria Activitat Pastoral 2018-19............................................................................. 43,67€ 

 
Per a pensar  
Ai dels qui fan lleis injustes i promulguen decrets opressors!  Neguen la justícia als 
febles, roben el dret als pobres del meu poble  ( Is 10, 1-2) 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

