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125è aniversari de la Congregació de les Germanes 
Missioneres dels Sagrats Cors 
Amb la festa de l’Ascenció de Jesús comença un temps nou, 
temps d’estimar-nos com Ell ens ha estimat i ser  els seus 
testimonis. En aquest sentit celebrem el testimoniatge d’una 
llarga cadena de crides i respostes que han format les 
Germanes Missioneres dels Sagrats Cors al llarg de 125 anys 
de la Congregació,  fundada per Sor Maria Rafaela, i que viu 

el Carisma que ella va rebre: “Contemplar, viure i anunciar l’amor de Déu Pare 
manifestat en els cors de Jesús i de Maria.” Aquesta celebració, en el marc de l’Any 
Jubilar de la Misericòrdia, ens ajuda a  que   la missió  que realitzem  sigui més 
concreta: “FER PRESENT L’AMOR DE DÉU” acostant-nos a les persones i deixant-
nos interpel·lar per la seva situació i necessitats. Recordem algunes frases de l’himne 
de les escoles dels Sagrats Cors: “ Quan perdones tu a l’altre del dolor que t’ha 
causat…Quan estimes tu la vida És Jesús que t’està estimant… del seu cor brolla 
amor, del seu cor brolla perdó…”Que aquesta celebració d’acció de gràcies  no sigui 
només una manifestació externa, sinó que ens porti al compromís de viure lapresència 
de Jesús d’una manera nova  i ser els seus testimonis, estimant-nos com Ell ens 
estima. 
 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses : Els dies feiners a les 8 del vespre. Diumenge a les 10 i a les 12. 

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

Càritas parroquial: Dijous de 5 a 8 tarda. 
 

Intencions de misses 

Dissabte 7 : Joan Solasagalés Benet  

Diumenge 8 : 10h Maria Calm.12h Dolors i Antònia Codina. En acció de gràcies pels 

125 anys de la Fundació de les Missioneres dels Sagrats Cors. 

Dilluns 9 : Família Pou Pujol 

Dimarts 10 : Esposos Julio i Pilar  

Dimecres 11 : Joan Solasagalés Benet  

Divendres 13 : Humbert Gispert i Maria Josefa Arañó 

Dissabte 14 : Família Mas Sayós 

Diumenge 15 : 10h Josep M. Relats i Ruaix. 12h Comunitat Parroquial 



Vida de la parròquia 

 
Càritas : Dilluns  a 2/4 de 9 del vespre reunió de les Càritas de 
l’Arxiprestat al Seminari de Vic. Divendres a les 5 de la tarda 
final de curs del Reforç Escolar de Càritas Centelles a l’IES 
Pere Barnils. 
 
 
 

 
Mes de maig: Durant aquest mes de maig cada dia Rosari i mes de Maria a les 5 de la 
tarda a la Capella de Sant Antoni i a les 7 a la del Socós. 
 
Baptismes:  Han rebut el sagrament del Baptisme els germans Abel i Alexis Kaissi 
Domínguez que  aquest any faran la Primera Comunió. 
 
Enterrament : El dia 2 Rosita Garcia Codony de 87 anys d’edat.  
     Que descansi en la pau del Senyor!  
 
49è Pelegrinatge Diocesà a Lurdes : De l’11 al 15 de juny de 2016. Inscripcions fins 
el 20 de maig.   
 
 
Col·lectes dissabte i diumenge .........................................................................303,68€ 
Full i Espurna : S’haurien d’haver recollit 56€, se’n van recollir ...........................53,72€ 
     Moltes gràcies! 
 
CICLE DE CINEMA . ANY DE LA MISERICÒRDIA   
 
El Consell Pastoral Parroquial en motiu de l’Any de la Misericòrdia proposa portar a 
terme un cicle de cinema. De moment hem programat tres pel·lícules que ens 
permetran reflexionar sobre situacions de la vida o actituds que porten a la 
misericòrdia o que se n’aparten. La primera pel·lícula que hem escollit  és No 
Reservations (Sense reserves)  dirigida per Scott Hicks. La projectarem el divendres 
dia 20 de maig a les 21 hores. 
 
 

 
Dia: Divendres, 20 de maig de 2016 a les 21 hores 
Lloc: Sala Mn. Esteve de la Rectoria de Centelles. 
Títol: No reservations (Sense reserves), 2007. En castellà. 
Director: Scott Hicks. Actors principals: Catherine Zeta-
Jones, Aaron Eckhart, Abigail Breslin, 
Sinopsi: Comèdia romàntica sobre les vicissituds d’una cuina 
de restaurant d’èxit, que es veu alterada per sorpreses de la 
vida i el cor. 
Duració: 105 min.   

 
 

 
 
 

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


