
 
Diumenge 23  durant l’any / B                                   Número 610   /  5 de setembre de 2021 

 

 
 

La Mare de Déu del Socós   
  

 
 
 
Aquest any tampoc podrem 
celebrar la missa a la Capella el 
dia de la Festa de la Mare de Déu 
del Socós. Les mesures de 
seguretat, la distància i 
l’aforament restringit ens obliguen  
a celebrar l’eucaristia d’aquest 
dimecres a l’església parroquial. 
Ho farem sota l’esguard de la 
Mare de Déu del Socós que 
presidirà la celebració.  No deixeu 
doncs, de  participar a l’eucaristia 
que celebrarem igualment a les 9 
del matí. A la sortida o durant el 
dia, podeu  fer una visita a la 
capella, saludar la Mare de Déu i 
demanar-li que al llarg de l’any,  

sigui la nostra guia 
i miri eixa vila pia, 

Verge Santa del Socós. 
 

     

 
 
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 dilluns, dimarts i divendres a les 20 h. Dimecres a les 9 del matí. Dissabte a 

les 9 del matí a la Capella de Sant Antoni i missa anticipada a les 20 h. Diumenge a les 11 h.  

 

Intencions de misses 

 
Dissabte 4: Pere Espuña. Família Ribé Portet 
Diumenge 5: Tona Suay. Família Calm Preseguer.    
Dilluns 6: Família Vallmitjana Benet   
Dimarts 7: Consol Cabado Crivillés  
Dimecres 8, a les 9 del matí a l’església parroquial: A la Mare de Déu del Socós 
Divendres 10: Ramona Soldevila 
Dissabte 11 a les 9 del matí a la Capella de Sant Antoni. A les 8 del vespre missa 
anticipada: Esposos Joan Vall·llovera i M. Lurdes Roca 
Diumenge 12: Esposos Ton Carrera i Antonia Calm.  En acció de gràcies pels 30 anys de 
matrimoni de Manel Masmitjà i M. Teresa Gallifa.     

 
Vida de la Parròquia  

  
 Festa Major en honor de Sant Llop: Vam celebrar-la dimecres, dia 1 amb l’Ofici solemne, 

amb la participació del Cor Cantus Firmus i va predicar l’homilia Mn. Josep M. Riba, Vicari 
General del Bisbat de Vic.  

 
 Capella de Sant Antoni: Dissabte dia 11 de setembre a les 9 del matí, missa a Sant Antoni, a 

l’exterior de la Capella i  guardant les mesures de seguretat.  
  

Enterraments: El dia 30 Montserrat Mata i Albanell de 90 anys d’edat. El dia 1 Josep Creus 
Costa de 89 anys.                                                         Que reposin en la Pau del Senyor! 
 
Càritas Parroquial: Una família necessita una NEVERA. Si algú no utilitza la seva o la vol 
canviar que  ens ho comuniqui. Moltes gràcies.  
 

Col·lectes    ................................................................................................................305,52€ 
Donatiu calefacció .....................................................................................................  50,00€ 
Donatiu Càritas..................................................... ....................................................  100,00€ 
Donatiu Mans Unides.............................................  .................................................. 100,00€ 
       
                                                                        Moltes gràcies 

 Per a pensar 
Paraules del Papa Francesc a Carlos Herrera en l’entrevista emesa dimecres per la COPE.  

Referint-se a Catalunya li fa aquesta pregunta: Quina actitud creu que s’ha d’adoptar davant 
un plantejament de ruptura [d’Espanya]”? El pontífex ha convidat l’Estat espanyol a plantejar-
se “una reconciliació bàsica dels pobles” que ha d’anar per davant de la unitat nacional. El 
Papa invitat l’Estat espanyol a “preguntar-se si s’han reconciliat amb la seva pròpia història”, 
un fet que el Papa ha posat en dubte. Ha recordat la història del segle passat com a font de 
ferides socials i ha animat a “fugir de les ideologies”, però a no “claudicar de les pròpies 
conviccions”. “La unitat nacional és una expressió fascinant, però mai es valorarà sense la 
reconciliació bàsica dels pobles”, ha sentenciat. Francesc també ha posat deures als polítics: 
“Qualsevol govern, sigui del signe que sigui, ha de fer-se càrrec de la reconciliació (...) com a 
germans i no com a enemics”. 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

