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La Mare de Déu del Socós
És una altra de les festes
nostres, més centellenques,
que també rep els efectes de
la Covid 19. Les mesures de
seguretat, la distància i
l’aforament restringit ens
obliguen a celebrar l’eucaristia
d’aquesta dimarts, 8 de
setembre, a l’església
parroquial en lloc de fer-ho,
com cada any, a la Capella del
Socós. Allà, un espai petit, que
s’omplia el dia de la Festa, no
reuneix les condicions
necessàries i per això, per no
deixar gent al carrer, sense que
puguin participar de l’eucaristia,
el millor és celebrar-la a
l’església parroquial.
Això sí, sota l’esguard de la
Mare de Déu del Socós que
ens presidirà la celebració. No
deixeu doncs, d’acostar-vos a
l’eucaristia que celebrarem
igualment a les 9 del matí i a la
sortida o durant el dia, podeu
fer una visita a la capella i
saludar la Mare de Déu perquè
al llarg de l’any, sigui la nostra
guia i miri eixa vila pia,Verge
Santa del Socós.

Missa dels dies feiners
Aquesta setmana dilluns i dimecres a les 8 del vespre. Dimarts, a les 9 del matí. Divendres,
11 de setembre, a les 9 del matí a la Capella de Sant Antoni. Dissabte missa anticipada a les
8 del vespre. Diumenge missa a les 11 del matí.

Intencions de misses
Dissabte 5: Pere Espuña Font
Diumenge 6: Llorenç Vilaró. Antònia Calm.
Dilluns 7: Ànimes
Dimarts 8, a les 9 del matí, a l’església parroquial missa en la festa de la Mare de Déu
del Socós: Comunitat parroquial
Dimecres 9: Família Torán Aguilar
Divendres 11, a les 9 del matí, a la Capella de Sant Antoni
Dissabte 12: Comunitat parroquial
Diumenge 13: En acció de gràcies per la collita.

Tinguem en compte...
Despatx parroquial: Truqueu abans al 93 881 10 32, o mòbil 650 443 432 o escrivint un
correu a info@parroquiadecentelles.cat

Vida de la Parròquia
Catequesi: La setmana vinent us informarem de la catequesi, que aquest any també haurà de
tenir un nou format, però que no deixarem de fer-la. És un pilar bàsic de la nostra comunitat
parroquial.
Bateig: Sandra Noguera i Revuelta, filla de Manuel i Sílvia. Van ser padrins Gabriel Noguera i
Ana Hernández.
Benvinguda a la comunitat parroquial!

Capella de Sant Antoni: Divendres, 11 de
setembre, com cada any, missa a la capella de
Sant Antoni a les 9 del matí. Aquest any a
l’exterior per respectar les mesures de
seguretat antiCovid 19. En acabar xocolatada.

Col·lectes ................................................................................................................... 290,68€
Donatiu .........................................................................................................................50,00€
Càritas donatius.. 100 i 25...................................................................................... 125,00€
Deixa el teu donatiu a la caixeta de l’entrada / sortida de l’església. Gràcies.

Tingueu present les recomanacions de seguretat i protecció. Protegim-nos i
protegim els altres. Evitem els contagis.
Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat. I també amb el domini .com

