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Festa Major i Dinar de Germanor
Dijous vinent, dia 1 de setembre és la festa de Sant Llop, copatró de la nostra
parròquia que dóna lloc a la Festa Major d’Estiu. Plena d’actes com totes les
celebracions de Centelles. Van des del 31 d’agost al 4 de setembre, encara que hi ha
actes previs que podem emmarcar en aquesta celebració.
Entre els actes religiosos té relleu especial l’Ofici en honor a Sant Llop el dijous dia 1
de setembre i la missa pels difunts l’endemà dia 2 a les 20h. Per part de la Parròquia
també hi ha el Dinar de Germanor que aquest any podrem tornar a compartir el
dissabte dia 3 a les 13,30h; si fa bo a la Sagrera, si plou a la sala parroquial. Aquesta
activitat s’afegeix a la Sortida Parroquial que hem fet aquest dijous a la Cova de
Manresa, que va satisfer àmpliament els que hi vam participar.
Tot això abans d’encetar el nou curs que ja tenim al davant. La Festa Major d’estiu
ens dóna ocasió de cloure el temps de vacances i encetar amb nou ànim l’activitat
ordinària en tots els àmbits. També en la vida parroquial. Aquest any a l’Ofici de
Festa Major els grups de la Parròquia faran ofrena a Sant Llop del que creuen
significatiu del servei i del treball que fan al llarg del curs, demanant al nostre Patró
que ens acompanyi i protegeixi al llarg del curs.
A tothom MOLT 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: Dilluns, dimarts, dimecres i divendres a les 20 h. Dijous Ofici de Festa
Major a les 11h. Dissabte missa anticipada a les 20h. Diumenge a les 11h.

Intencions de misses
Dissabte 27 : Comunitat parroquial
Diumenge 28: Ton Carrera i Antonia Calm. Esposos Ramon Codina i Antonia Vilar. Esposos
Estrella Saus Espuña i Ramon Miró i Escarrà. Esposos Bonifacio Rodríguez i Fidela Teruel i
Sergio Peláez
Dimarts 30: Josep Relats (10è Aniv.) i Carme Canet (2n Aniv.). Joaquim Prat (24è Aniv.) i en
acció de gràcies pels 57 anys de matrimoni de Santi i Pachy
Dimecres 31: Ramon Pla Parés. M. Dolors Aregall.
Dijous 1 a les 11: Pel nostre poble
Divendres 2 a les 20h: Pels difunts
Dissabte 3: Ramona Soldevila. Pere Rovira Magem
Diumenge 4: Rosa Cabrafiga Vilalta i Maria Portet Abancó.

Vida de la Parròquia
Dinar de Germanor: Serà el dissabte dia 3 de setembre a les 13,30h. al lloc habitual de la
Sagrera, si no plou. En cas contrari ho farem a la Sala parroquial. Podeu apuntar-vos-hi fins
demà. Truqueu o deixeu el vostre missatge al contestador: 938 811 032. Un cop sapiguem els
que som i ens concretin el preu us el comunicarem.
Celebració exequial: El dia 23 Maria Teresa Soldevila Montaña de 75 anys d’edat.
Que descansi en la pau del Senyor!
31ª Tómbola de Mans Unides: L’obertura tindrà lloc el dimecres 31 d’agost a les 18,30h al
Niu del Palau, a la Plaça Major. Fins el diumenge dia 4. Consulteu els horaris en el programa.
Col·lectes dissabte, diumenge ............... ............................................... .......... 213,48€
Full i Espurna............................................................................................. .......
24,54€
Donatius.......................................5 +50+50........................... .............................. 105,00€
Donatiu Càritas........... ............................................................................... ...
50,00€

Per a pensar
En record de la Processó de Sant Llop. (Mn. Josep Esteve, al Programa de la Festa Major
de 1965)
El sol és post i regna la nit alta, tèbia, de setembre. Fem una pausa en l’aldarull de la festa i
sortim en processó. Tot l’any que ni ens recordàvem, de Sant Llop. Té un nom massa feréstec
i una biografia desdibuixada i remota. Però el costum s’imposa i ara, amb un confús desig de
fer les paus, anem a passejar-lo cerimoniosament. És una figura encarcarada, amb prestigi de
brutícia secular. Té l’esguard immòbil i llunyà, merescuda correspondència a la nostra desídia.
(...)

Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat
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