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Sant Llop, compatró de Centelles    
 

 
 
Un any més podem celebrar la festa del nostre Patró Sant Llop, la festa major d’estiu 
de Centelles. Podem celebrar-la i ho hem de fer, encara que amb menys activitat del 
que estàvem acostumats a fer-ho, però amb la mateixa intensitat. És una vegada a 
l’any que lloem festegem com a poble Sant Llop, encara que molt sovint  el recordem 
i, n’estic segur, molts centellencs i centellenques, l’invoquem en la nostra pregària 
perquè sigui el nostre advocat davant de qualsevol necessitat i dolència, com cantem 
en els Goigs.  
Sempre i més en aquest temps de pandèmia necessitem el seu ajut i li demanem que 
ens procuri  el remei i la salut davant la malaltia, però també  volem que resplendeixi 
com  estel de santedat en el nostre viure de cada dia. Li ho demanarem els diferents 
grups de la Parròquia a l’hora de la pregària dels fidels a l’Ofici solemne del dia del 
sant.  

Greus malalts en vos trobaren el remei i la salut, cantem en els goigs. 
 

Que avui també la seva protecció sigui remei i salut per a tot el poble de Centelles. 

Bona Festa Major! 

     



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   

 
Horari de misses 
Aquesta setmana cada dia missa a les 20 h. Dissabte missa anticipada a les 20 h. Diumenge 

missa a les 11 h.  

 

Intencions de misses 

Dissabte 28: Família Espuña Font 
Diumenge 29: Esposos Ramon Codina i Antònia Vilar.    
Dilluns 30: Joaquim Prat (23è Aniv.) En acció de gràcies pels 56 anys de matrimoni  de Santi 
i Pachy.   
Dimarts 31: Ramon Pla  
Dimecres 1, ales 11 h: A Sant Llop pel poble de Centelles 
Dijous 2, a les 20h: Per tots els difunts 
Divendres 3: Ramona Soldevila. Josep M. Relats 
Dissabte 4: Pere Espuña. Família Ribé Portet 
Diumenge 5: Consol Cabado Crivillés. Família Calm Preseguer.    

 
Vida de la Parròquia  

  
 Festa Major en honor de Sant Llop: Dimarts a les 13h repic de campanes. Dimecres, dia 1, 

a les 11 Ofici solemne. Dijous dia 2, a les 20h Missa pels difunts del poble.  
 

Enterraments: El dia 23 Francisca Bové Solé de 87 anys d’edat. El dia 27 Juan González 
Batista de 67 anys.                                Que reposin en la Pau del Senyor! 
 
Mans Unides: Amb molta joia hem inaugurat la Tómbola de la Solidaritat. Encara amb 
restriccions, però el projecte amb el que ens vàrem comprometre, gràcies a la vostra 
generositat, podrà tenir un final feliç Us hi esperem, tingueu si us plau paciència, ja que 
només podreu entrar de 6 en 6. Gràcies per endavant. 
D’altra banda els nostres germans d’Haití novament tenen desolació, mort, i impotència. A la 
pàgina web de la parròquia, aquest mes, hi trobareu l'informe que Mans Unides ha rebut 
directament dels que, gràcies a Déu, han salvat la vida. Deixeu-vos portar pel cor i compartiu: 
podem fer també el nostre petit miracle. BONA I ESPERANÇADORA FESTA MAJOR! 
 
Col·lectes ...................................................................................................................328,05€ 
Donatiu........................................................................................................................  50,00€ 
      Moltes gràcies 

    Per a pensar 
El passat 4 d’agost  van complir-se 70 anys de la preconització del Dr. Josep Pont i Gol com a  
bisbe de Sogorb i  la seva vàlua va fer-se cada vegada més notòria. No oblidem que gràcies a 
ell, al Bisbe Jubany i al nostrre Bisbe Masnou, el Concili Vaticà II  en la Lumen Gentium va 
reconèixer a les minories nacionals el dret a la seva pròpia llengua i cultura. El bisbe Pont i 
Gol va ser decisiu per tal d’aconseguir que, a Espanya,  el català fos llengua litúrgica, quan 
els bisbes espanyols defensaven que només ho podia ser el castellà.  

A tots tres els hem d’agrair aquesta defensa de la nostrra llengua i cultura, sobretot ara que 
rep tants embats en contra.                    


