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Festa de la Mare de Déu del Socós i la Diada 
 
Dijous vinent, dia 8 de setembre és la festa de la Mare de Déu del Socós i ens 
reunirem de nou a la seva Capella per celebrar l’eucaristia. Ja ho trobàvem a faltar! 
Volem que sigui  el moment joiós després de dos anys d’haver-ho de fer a l’ésglésia 
parroquial per tenir més espai. Donem-ne gràcies a Déu. Mentrestant hem perdut  
persones que eren fidels a la celebració i que ara no hi seran físicament.  Les tenim al 
cor i pregarem per ells.  
També  en motiu de l’11 de setembre que aquest any s’escau en diumenge, el 
dissabte vinent, dia 10 celebrarem la missa  a la Capella de Sant Antoni a les 9 del 
matí. Amb una xocolatada  a la sortida. Serà la nostra manera de continuar la tradició 
que ja fa uns anys havíem encetat de celebrar la Diada festivament, aquest any 
avançant-nos  al dia abans. Ens hi acompanyareu?   
                                A tothom Bona Diada Nacional de Catalunya!  
                                                                             
 

   



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 a la Capella del 

Socós a les 9 del matí. Dissabte matí a les 9 a Sant Antoni i a les 20 h missa anticipada. 
Diumenge a les 11h.   
 

Intencions de misses 

Dissabte 3: Ramona Soldevila.   
Diumenge 4: Rosa Cabrafiga Vilalta i Maria Portet Abancó.  
Dilluns 5: En acció de gràcies a la Mare de Déu de l’Ajuda  
Dimarts 6: Difunts 
Dimecres 7: Josep Roca i Francisco Carrasco 
Dijous 8 a les 9 del matí :  A la Mare de Déu del Socós  
Dissabte 10: Pere Rovira Magem. Família Ribé Portet. Isidoro Chávez 
Diumenge 11: Comunitat Parroquial  
 
Vida de la Parròquia                  
 
Celebració exequial: El dia 1 Josep Bruguera Sala de 88 anys d’edat.  
                                            Que descansi en la pau del Senyor!  
 
Full i Espurna: Donat que cada setmana  sobren Fulls i Espurnes dels que posem al cancell 
de l’església i tot aquest paper l’hem de llençar, oimés ara que el paper pujarà molt de preu, 
no ens ho podem permetre; per això a partir del diumenge 2 d’octubre els qui els vulgueu els 
heu de  demanar per subscripció. Ja no els trobareu al lloc  habitual. Teniu temps de dir-nos-
ho fins el dia 25 de setembre. El preu de la subscripció per aquest trimestre serà de 15€. Els 
que rebeu l’Espurna telemàticament, podeu confirmar o no la vostra voluntat de seguir rebent-
la i, en cas afirmatiu, com que no podreu fer el donatiu a la caixeta del cancell, podeu també  
fer-lo directament. 
 
Catequesi: La setmana vinent començarem les inscripcions  
 
31ª Tómbola de Mans Unides: Oberta fins avui diumenge al vespre. 

         
 Col·lectes dissabte, diumenge ............... ............................................... ..........   236,47€ 

Full i Espurna............................................................................................. .......       23,15€ 
Donatiu ...................................................................................................................   50,00€ 
Donatiu a Càritas ..................................................................................................     50,00€ 

 

 Per a pensar  

  

Ja no quedeu fora de la vila, com en altre temps... 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.  
De Lletanies a la Mare de Déu del Socós de Mn. Josep Esteve, al Programa de la Festa Major 
de 1964. 
 

                    Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat    o   .com                 

http://www.parroquiadecentelles.cat/

