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Festa dels Sagrats Cors 

Ens referim al Cor de Jesús i al Cor de la seva 
mare, Maria. 
El cor com a símbol d’amor entre els cristians 
apareix ja en el segle X. Mirar el cor és mirar la 
persona per dintre. No es pot separar, ni 
entendre el Cor de Jesús, o el Cor de Maria 
aïllats de les seves persones. El cor vol dir 
l’interior de la persona, el cor expressa els 
sentiments i actituds de dintre la persona, per 
exemple: amor, tendresa, pau... 

Així podem afirmar que quan diem: Cor de Jesús, Cor de Maria ens referim a com eren 
les persones de Jesús i de Maria i que ens revelen de manera visible com és Déu: Déu 
és pare i totes les persones són germanes. Conèixer els Sagrats Cors, llegir l’evangeli 
des del punt de vista del cor significa tenir un compromís per fer realitat el Regne de 
Déu; Regne de pau, veritat, justícia, perdó... És fer un món millor, un món com Déu vol 
que sigui.  
 
Divendres dia 7 de juny: Festa del Cor de Jesús , i dissabte dia 8 de juny: Festa del 
Cor de Maria  
 

Intencions de misses  

Dissabte 1 : Miquel Criach i Miquel Xuriach. Família Casaldàliga Pujol.  

Diumenge 2 :10h Comunitat Parroquial.  12h Joan Casanovas i Maria Sarrà   

Divendres 7 : Rosa Pujal i Ollich  

Dissabte 8 : Antoni Coll i Cruells  

Diumenge 9 : 10h A la Mare de Déu de l’Ajuda en acció de gràcies. 12h Antònia 

Codina i Dolors Codina.  

 

Tinguem en compte... 

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

Dijous a les 8 del matí. Diumenge a les 10h i a les 12h  

Horari de despatx: Dimecres de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la tarda.  

Càritas Parroquial : Dijous de 5 a 8 de la tarda 



Vida de la parròquia  

 
Final de Curs de Catequesi 2n curs : Ahir dissabte vam celebrar el final de curs de 
Catequesi amb els nens i nenes que aquest any fan la Primera Comunió, els  pares i 
mares i els catequistes, nens i nenes. Ens hem trobat a la Plaça a les 4 de la tarda a la 
Plaça i hem anat caminant fins a Sant Antoni, hem fet una pregària tots junts, hem 
valorat el curs i parlat del proper. Hem acabat amb un berenar.  
 
Final de curs al Castell de Centelles : I al matí, també ahir, amb els de Postcomunió 
hem pujat a peu fins al Castell, hem fet una pregària i esmorzat,  hem fet la visita i  
acomiadat el curs de Catequesi.  Ara a gaudir de l’estiu per tornar-hi al setembre. 
 
Grups de Confirmació : Aquest divendres hem acabat el curs fins el setembre.   
 
Consell Pastoral : Dijous dia 6 a les 9 del vespre. Acompanyeu-nos en la pregària que 
farem a les 9 a la Capella Fonda, és oberta a tothom. Gràcies.  
  
Bateig : Martina Boleda i Feliu filla d’Ignasi i Imma. Van ser padrins Antonio Hormigos i 
Hortènsia Feliu.  
                                                                    Benvinguda a la comunitat parroqui al! 
 
Defuncions : El dia 25 Manel Santigosa i Casanovas  de 56 anys. L’acte de comiat va 
tenir lloc a a Vic. El dia 28 Manel González i Bañeras de 75 anys: la celebració 
exequial va tenir lloc el dia 29.                                                                                

Que descansin en la Pau del Senyor! 
 
Capella del Socós : El mes de juny a les 7 de la tarda Rosari i Mes del Sagrat Cor.  
 
Col·lectes: Dissabte i diumenge .....................................................................310,34€ 
                                                      Moltes gràcies!  
 
Concert de Cant Coral : Dissabte dia 8 de juny a les 21,30 a l’església.   
 
Assemblea de Càritas del Bisbat de Vic : Dissabte dia 8  al matí al Seminari de Vic. 
 
 
Per a pensar  
  
Viu senzillament perquè altres persones senzillamen t puguin viure. 
Corpus 2013 
 
No podem deslligar mai les nostres donacions del propi estil de viure. Ens ho hem 
d’exigir i ho hem d’exigir també als grans potentats que fan ostentació com mai 
d’opulència, que és parenta de la riota sobre els més febles.  
 
Avui a les misses col·lecta per Càritas. Pensa-hi! 
 

 
 

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


