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La Festa Major    
Diversos actes aquesta setmana ens conviden a celebrar-la, 
però sobretot el dijous dia 1, Festa de Sant Llop, patró de 
Centelles. És un dia de festa laboral que els centellencs hem 
sabut mantenir. Per això aquest dia, amb més motiu, podem 
participar a l’Ofici Solemne que se celebra en honor a  Sant 
Llop, copatró de Centelles, a les 12 del migdia. Serà 
acompanyat per la Coral Veus de Tardor. Hem de prendre 
part també en els altres actes lúdics i festius que tenen lloc 
tots aquests dies al nostre poble. La festa ens convida a la 
comunió amb els altres, a fer poble i a gaudir de les diverses 
activitats culturals, musicals i de tota mena que aquests dies 
s’hi porten a terme.  
A tots: BONA FESTA MAJOR!  

 

  

 

Intencions de misses 

Dissabte 27: Família Espuña Font 

Diumenge 28:10h Ramon Codina i Antònia Vilar. Família Calm Les Comes.  

12h Agustina Aregall i Ramon Balmes.   

Dilluns 29: Josep m. Relats i Ruaix (4t Aniv.)   

Dimarts 30: En acció de gràcies 

Dimecres 31 : Ramon Miró. Ramon Llohis Homs 

Dijous 1, Ofici Solemne a les 12 h: Comunitat Parroquial   

Divendres 2: Difunts 

Dissabte 3: Ramona Soldevila 

Diumenge 4:10h Carme Cabré. 12h Ramon Codina i Antònia Vilar    

 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses: Dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte a les 8 del vespre. Dijous a  

les 12 del migdia, Ofici Solemne. Diumenge missa a les 10 i a les 12. 

Despatx parroquial: Dimarts de 6 a 2/4 de 8 de la tarda.  



Vida de la parròquia 

 
Dinar de Germanor - Arrossada popular:  
Dissabte dia 3 de setembre a la Sagrera. Ja podeu 
comprar els tiquets a la Parròquia, a Vins Parés, 
Antic Forn Riera o a la Fleca Pujades, fins a final 
del mes d’agost. Preu 14€.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Horari Sala–Museu de l’Església Parroquial de Santa Coloma de Centelles: 
Dijous dia 1 i dissabte dia 3 de setembre: matí  de 10 a 11.30 i tarda de 5 a 8 
Diumenge dia 4 de setembre de 5 a 8 de la tarda. Catàleg de l’exposició: 5€  
 

MANS UNIDES: Un any mes us convida a visitar la Tómbola de la Solidaritat, que aquest any 
compleix 25 anys.                                                                                                                         
Gràcies a la generositat  de tot el poble, el que va començar tímidament com una activitat 
més, avui podem dir que és una feina que fem amb més goig. Us esperem a la Plaça Major, 
al local, on fins fa poc, hi havia el Banc Sabadell. Els horaris els trobareu en els cartells.    
Bona i compromesa Festa Major! 

 
Enterraments: El dia 23 Guadalupe Pérez Rubio de 84 anys d’edat. El dia 25 Antonia 
Márquez Martínez de 93 anys. El dia 26 Enric Faixedas Costa de 77 anys.       
                                                                                               

                                                                      Que descansin en la pau del Senyor!  
                                              
Col·lectes: Dissabte i diumenge   ...........................................................................       378,37€ 
Full i Espurna: Hauríem d’haver recollit 56€, se n’han recollit ...................................     45,15€  

 
Moltes gràcies! 

Per a pensar  

Tornem a compartir amb vosaltres el que dèiem la setmana passada:   
Fa referència al que es recull a la caixeta del Full Diocesà i l’Espurna. Ja veieu que gairebé 
cap setmana arribem al mínim que hauríem de recollir si tothom hi posés la quantitat indica-
da que és 0,70€. Aquesta setmana torna a haver-hi una diferència de 19 €.Cal tenir en 
compte que a la caixeta cada setmana hi ha força peces d’1 euro, que vol dir algú dóna més 
del que toca. Per corregir això, potser seria bo de donar el Full i l’Espurna per subscripció. 
Penseu-ho. 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

