
El Cos i la Sang de Crist  / B
 
CELEBRACIÓ DE L ES FESTES 

celebrar Déu Amor i ens anima a adorar
En la festa del Corpus  contemplem el Cos de Crist, ell mateix ho ha dit: 
meu cos, això és la meva sang”.
la festa següent, més fonda, més íntima. Així del Cos de Crist passem al Cor de Crist. 
Un cor ferit, obert  per la llança del soldat.
El dia 12 celebrem la festa del Cor de Jesús i el dia 13 la del
contemplà com la llançada traspassà el cor del seu fill i ella la sentí en el seu cor. Per 
això la litúrgia ens presenta la celebració del Cor de Maria al dia següent del Cor de 
Jesús. En aquestes celebracions contemplem l’amor de Déu 
Jesús i en el Cor Maria. Aquesta contemplació ens mou a ser sensibles a l’amor que 
Déu té a cadascú de nosaltres i així és com som testimonis de fe i de l’amor de Déu. 
  

Intencions de misses 

Dissabte 6 : Comunitat Parroquial 

Diumenge 7 : 10h Josep M. Relats Ruaix. 12h

Dimarts 9 :  Aurora Hernández

Dimecres 10: Antoni Puig (2n Aniv.) 

Divendres  12 : Família Torán Aguilar 

Dissabte 13 : Assumpció Salomó. Esposos Antoni Puig  i Assumpció Pujol 

Diumenge 14 : 10h Antònia Minguet

 

Tinguem en compte...

Horari de Misses : Dilluns, d

Dijous a les 8 del matí. Diu

Despatx parroquial : Horari d’estiu:

Càritas Parroquial : Dijous de 5 a 8 de la tarda 
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ES FESTES DEL COR DE JESÚS I DEL COR DE MARIA
Acabat el temps de Pasqua, la litúrgia segueix 
amb to festiu i l’allarga amb les solemnitats 
Santíssima Trinitat, Corpus, i el Cor de Jesús que 
mantenen la resplendor pasqual; i la litúrgia es 
mou  vers un centre cada cop més íntim, com si 
les celebracions de Pasqua i Pent
haguessin preparat per entrar més en la intimitat 
de Déu. 
La solemnitat de la Santíssima Trinitat ens ajuda a 

celebrar Déu Amor i ens anima a adorar-lo amb admiració i gratitud. 
En la festa del Corpus  contemplem el Cos de Crist, ell mateix ho ha dit: 

cos, això és la meva sang”. Un cos ple de ferides, i la mateixa litúrgia ens porta  a 
la festa següent, més fonda, més íntima. Així del Cos de Crist passem al Cor de Crist. 
Un cor ferit, obert  per la llança del soldat. 

ia 12 celebrem la festa del Cor de Jesús i el dia 13 la del Cor de Maria. Maria 
contemplà com la llançada traspassà el cor del seu fill i ella la sentí en el seu cor. Per 
això la litúrgia ens presenta la celebració del Cor de Maria al dia següent del Cor de 
Jesús. En aquestes celebracions contemplem l’amor de Déu manifestat en el Cor de 
Jesús i en el Cor Maria. Aquesta contemplació ens mou a ser sensibles a l’amor que 
Déu té a cadascú de nosaltres i així és com som testimonis de fe i de l’amor de Déu. 

Intencions de misses  

: Comunitat Parroquial  

: 10h Josep M. Relats Ruaix. 12h Joan Casanovas i Maria Sarrà.

Aurora Hernández, Missionera dels Sagrats Cors 

toni Puig (2n Aniv.)  

: Família Torán Aguilar  

Assumpció Salomó. Esposos Antoni Puig  i Assumpció Pujol 

Antònia Minguet 12h Germanes Antònia i Dolors Codina 

inguem en compte...  

lluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte a les 8 del vespre. 

Diumenge a les 10 i a les 12. 

Horari d’estiu: Dimarts de 6 a 2/4 de 8 de la tarda. 

: Dijous de 5 a 8 de la tarda  

 
7 de juny de 2015 

DEL COR DE JESÚS I DEL COR DE MARIA  
Acabat el temps de Pasqua, la litúrgia segueix 

i l’allarga amb les solemnitats de la 
Cor de Jesús que 

ndor pasqual; i la litúrgia es 
mou  vers un centre cada cop més íntim, com si 
les celebracions de Pasqua i Pentecosta ens 
haguessin preparat per entrar més en la intimitat 

a solemnitat de la Santíssima Trinitat ens ajuda a 

En la festa del Corpus  contemplem el Cos de Crist, ell mateix ho ha dit: “Això és el 
Un cos ple de ferides, i la mateixa litúrgia ens porta  a 

la festa següent, més fonda, més íntima. Així del Cos de Crist passem al Cor de Crist. 

Cor de Maria. Maria 
contemplà com la llançada traspassà el cor del seu fill i ella la sentí en el seu cor. Per 
això la litúrgia ens presenta la celebració del Cor de Maria al dia següent del Cor de 

manifestat en el Cor de 
Jesús i en el Cor Maria. Aquesta contemplació ens mou a ser sensibles a l’amor que 
Déu té a cadascú de nosaltres i així és com som testimonis de fe i de l’amor de Déu.  

Joan Casanovas i Maria Sarrà.  

Assumpció Salomó. Esposos Antoni Puig  i Assumpció Pujol  

Germanes Antònia i Dolors Codina   

a les 8 del vespre. 

de 6 a 2/4 de 8 de la tarda.  



Vida de la parròquia 
 
Corpus ens parla de Càritas : Avui a les misses col·lecta per Càritas. Des de Càritas 
Parroquial de Centelles donem aliments a 40 famílies que s’han de sumar al 
centenar que van a buscar aliments directament a  Serveis Socials. I el que cal tenir 
més en compte és que  en aquestes famílies hi ha un total de dos-cents nens i enes. 
Gràcies per la vostra ajuda!  
 
Pelegrinatge a Lurdes: Els que hi participen marxen dissabte vinent dia 13 i tornaran, 
si Déu vol, el dimecres dia 17. Els desitgem un bon pelegrinatge.   
 
Catequesi 2n curs :  Final de curs amb els pares i mares, nens i nenes i catequistes, 
dissabte vinent dia 13 a 2/4 de 5 de la tarda a la parròquia.   
 
Concert  a l’església : a càrrec de la Societat Coral La Violeta de Centelles, Coral “Lo 
Lliri” de l’Ametlla del Vallès, Societat Coral L’ Amarant de Bigues, Coral Clúster de 
Dosrius i Coral “La Nota” de Mataró, avui a les 6 de la tarda.   
 
Enterrament : El dia 1 Tolentina Izquierdo Blázquez de 86 anys d’edat.     
                                                             Que descansi en la Pau del Senyor!   
 
Proclama matrimonial : Preparen el seu casament en Marc Sánchez Moret, fill de 
Joaquim i Roser, nascut a Barcelona i veí de Centelles  i la Judit Viñas Magem, filla de 
Vicenç i M. Carme, nascuda a Vic i veïna de Centelles.  
    
Col·lecta dissabte i diumenge ...........................................................................348,44€ 
Full i Espurna .......................................................................................................44,69€  
 
 
Per a pensar  
Avui és l’últim dia del curs que preparem la Missa. El temps ha passat volant, potser és 
perquè ens ho hem passat molt bé. Mica en mica, cada dimarts, hem intentat esbrinar 
el missatge que Jesús ens ha deixat amb els seus evangelis: hem après a ser 
solidaris, hem vist com no discriminava ningú i que sempre aposta pel més dèbil.  
Aquestes experiències i moltes altres hem pogut posar-les en pràctica realitzant 
intercanvis amb gent d’altres llocs i que també formen part de la joventut de la 
Parròquia. 
Quan vam pujar a Aiguafreda de Dalt a portar el pessebre, vam poder gaudir d’un 
paisatge deliciós i sobretot de la companyia de tot el grup, grans i joves, que va fer que 
aquesta sortida servís per a conèixer-nos millor tots. 
Pregar, potser el que més ens costa, el silenci no és fàcil de trobar en el nostre 
ambient. Per això ens va sorprendre la pregària comunitària que durant 24 hores vam 
fer al Socós. Pregar contínuament durant 1 hora ens va costar, però cadascú vam 
sentir interiorment que ajudàvem als nostres germans que no poden gaudir de la pau i 
l’harmonia. Tot el que hem fet durant el curs ho hem preparat amb il·lusió, la missa 
cada segon dissabte, la Vetlla de Pasqua, crec que ens ha preparat una mica més en 
tenir consciència de què és comunitat. 
Aprofitem aquesta darrera missa per donar-vos les gràcies a tots aquells que cada 
dissabte ens heu acompanyat. Us desitgem que pugueu gaudir d’unes vacances 
tranquil·les i que tots, igual que nosaltres, aquestes vacances ens serveixin per 
aprofundir en la nostra fe.  
Bones vacances        Grup Baobab 
 

Podeu trobar-nos a www.parroquiadecentelles.cat  
I també amb el domini .com  


