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EUCARISTIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES 

L’evangeli d’avui ens mostra com Jesús dóna importància a l’agraïment. És el que 
avui volem fer les Germanes Missioneres dels Sagrats Cors amb la celebració de 
l’Eucaristia. 

A través del Bisbe de Vic Joan Perelló, arribaren l’any 1939, tres germanes 
fundadores: Sor Passió Dalmau, Sor Miquela Oliver y Sor Maria Lourdes Marimón. 

La història explica que foren rebudes amb entusiasme i alegria. Es dedicaren a servir 
l’Església i el poble mitjançant l’educació i la catequesi, tot complint la missió de “Fer 
present l’amor de Déu manifestat en els cors humans de Jesús i de Maria”. 

Missió que dia rere dia hem anat fent totes les germanes que hem viscut a Centelles, 
donant tot el que som i tenim. Seguint el desig i l’aspiració de la venerable               
Sor Mª Rafaela de tenir la casa oberta a tothom i “Fer el bé a les persones” imitant 
Jesús, com diu el llibre dels Fets dels Apòstols: “Va passar per aquest món fent el 
bé…” (Ac 10,38) 

Fer el bé i ser com la llum que il·lumina a tots i totes, és el desig que hem tingut les 
Germanes Missioneres dels Sagrats Cors, al llarg dels 83 anys de presència a 
Centelles. 

                                                          Germanes Missioneres dels Sagrats Cors 
                                                                             
 

   

 



Tinguem en compte... 
 

Despatx parroquial: Truqueu abans al  938 811 032 o escriviu un correu a 

info@parroquiadecentelles.cat   

 
Horari de misses:    Aquesta setmana cada dia a les 20h.Dissabte missa anticipada a les 
20 h. Diumenge a les 11h.   
 

Intencions de misses 

Dissabte 8: En acció de gràcies pels 60 anys del matrimoni Josep Pujal i Dolors Mata. Difunts 
Família Ribé Portet 
Diumenge 9:  Missa d’acció de gràcies en el comiat de les  Missioneres dels Sagrats Cors. 
Josep Calm.  
Dimecres 12: Pilar Fraxanet 
Dijous 13: Coloma i Maria Vallmitjana  
Dissabte 15: Francisco Mataró  
Diumenge 16: Família Vilà Farràs. Esposos Bonifacio Rodríguez i Fidela Teruel i Sergio 
Peláez  
 
 
Vida de la Parròquia                  
 
Catequesi 2n curs: Dimarts a les 17,15h.    
 
Comiat i agraïment a les Missioneres dels Sagrats Cors: Avui a les 11 Missa  d’acció de 
gràcies pels  83 anys de labor educativa i pastoral a  Centelles en agraïment a les 
Missioneres dels Sagrats Cors en el seu comiat. 
 
Celebració exequial: El dia 3 Virginia Vega Chacón de 92 anys d’edat. El dia 7 Angelina 
Casanovas Molist de 88 anys.  
                                                          Que descansi en la pau del Senyor!  

 
 
 Col·lectes dissabte, diumenge ............... ............................................... ..........      238,67€ 
 Donatius per Càritas .............................................................................................     25,00€ 
 

 Per a pensar  

   

La pregària és, en un cert sentit, una pràctica espontània que sempre ha caracteritzat la 
humanitat; tanmateix els costums del nostre temps, l’han convertit en una manifestació massa  
individualista, gairebé per amagar-se  en les profunditats de la vida personal, i n’han apartat 
molts del llenguatge litúrgic. Les paraules i els signes de les celebracions han esdevingut 
incomprensibles per a molts (...). 
 
Cal una disciplina del silenci. El silenci no és menys  significatiu que el cant davant del misteri 
d’aquell Déu inefable  per a qui el silenci és el discurs més adient.  
Cal també una disciplina de l’atenció. Si mentre es llegeix o s’escolta la Paraula, la ment és en 
un altre lloc, com  es pot obrir el pensament a la revelació de la veritat de Déu i de la 
humanitat? 
  
Mons. Mario Delpini, arquebisbe de Milà  

 

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

http://www.parroquiadecentelles.cat/

