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FESTA DELS  SAGRATS CORS

El mes de juny  és un temps dedicat, per la devoció popular, al 
Cor de Jesús. Aquesta devoció  s’arrela  en la necessitat de fer 
present el misteri de Déu en Jesucrist, de mostrar un cor que 
estima la humanitat.
El misteri de l’
amor humà, solidari i acompanya  sempre  totes les persones. 
Perquè com diu Sant Bernat: “Déu sap que estimem amb un cor 
de carn i  Ell  es va fer carn.”
L’expressió màxima de l’amor de Jesús es manifesta a la c
amb el costat traspassat per la llançada, per això la devoció al 
Cor de Jesús és la contemplació  del Traspassat que atreu la 
mirada dels ulls que ploren la mort del just, de l’innocent. 
Aquesta contemplació ens ajuda a sentir

d’aquelles persones que també tenen el cor traspassat per les injustícies i per totes 
aquelles que s’esforcen per fer present l’amor de Déu i treballen per la pau i la jus
Al peu de la creu hi ha Maria, amb el cor traspassat pel dolor de la mort del seu Fill. 
Simeó ho va profetitzar: “Una espasa de dolor  traspassarà el teu cor.” 
Cor de María és estar com ella al costat del Traspassat.
Practicar la devoció al Cor de Jesús i al Cor  de Maria és contemplar
la nostra pràctica cristiana. Per això aquesta devoció no queda reduïda al culte del 
temple, sinó que com el Bon Pastor surt a buscar l’ovella perduda, i no queda assegut 
esperant que torni. Es tracta de ser solidaris, de compartir el que som i tenim i 
anunciar amb les nostres ob
Aquesta setmana celebrem: 
                                              
 

Intencions de misses 

Dissabte 21 : Esposos Giol Mas

Diumenge 22 : 10h Joan Puigdollers

Dilluns 23 : En acció de gràcies pel Pelegrinatge a Lurdes

Dimarts 24 : Esposos Joan Vall·llovera i M. Lurdes Roca

Dimecres 25 : Lluís Costa  

Dijous 26 : Família Torán Aguilar

Divendres 27 : En acció de gràcies 

Dissabte 28 : Pere Espuña

Diumenge 29 :  10h Pere Baulenas i Vilaró 12 h. Pere i Teresa Calm. 
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mana celebrem: el dia 27 la solemnitat del Cor de Jesús.  
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22 de juny de 2014 
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Tinguem en compte...  

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

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

Horari de despatx: Dimarts de les 4 a 2/4 de 6 de la tarda. 

Càritas Parroquial : Dijous de 5 a 8 de la tarda 

 

Vida de la parròquia 

Col·lecta a favor de Càritas : Avui a totes les misses. Moltes gràcies  

Catequesi: Dimecres després de la Missa sopar amb els catequistes a 2/4 de 9. 

 

47è Pelegrinatge Diocesà a Lourdes : Missa en acció de gràcies 
demà dilluns a les 8 del vespre.  
 
 
 
 

 
Enterraments : El dia 16 Joaquim Gallart i Soler de 55 anys d’edat. El dia 20 Ignasi 
Arañó i Güell de 56 anys.  
                                                          Que reposin en la Pau del Senyor! 
 
Donatiu .............................................................................................................70,00€  

Moltes gràcies!  
 
 
Mes del Sagrat Cor : Rosari i Mes del Sagrat Cor a la capella del Socós a les 7 de la 
tarda cada dia del mes de juny.   
 
 

Sant Pere de Bertí : Diumenge vinent, festa de Sant Pere, a les 6 
de la tarda Missa en honor del patró. A la sortida, l’Ajuntament de 
Sant Quirze Safaja ens obsequia amb coca i begudes.  
 
 

 
 
Per a pensar  
 
Els qui participem  de l’Eucaristia 
No sempre vivim formant un sol cos si cadascú es preocupa més de si mateix que no 
pas del bé dels germans i germanes. O venerem devotament l’Eucaristia mentre 
oblidem els teus germans, membres del teu cos com nosaltres. 

                                                                                      De la Missa de cada dia  

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

(www.parroquiadecentelles.com)  


