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Sant Antoni Abat  

Sant Antoni ens convida a tornar a fer festa.  
Després de les de Nadal, Santa Coloma i la Festa del 
Pi aquesta setmana  és Sant Antoni qui agafa el relleu. 
I ho celebrarem solemnement a la capella que té a 
l’entrada del poble i en el passant i la benedicció a la 
plaça Major. 
Una altra ocasió per aplegar-nos com a poble, per 
recordar i agrair la protecció del sant al qui els nostres 
avantpassats van expressar la seva devoció i que els 
centellencs d’avui volem continuar fent-la palpable. 
Una altra ocasió per no reduir la festa a un esmorzar 
abundós, a un passant lluït ni a una exhibició dels 
millors animals de companyia i carruatges. Una ocasió 
per recordar les nostres arrels cristianes, per sentir-nos 
units com a poble i per seguir defensant uns valors que 
ens fan créixer com a persones i com a col·lectiu.  
 

Gràcies a la Comissió dels Tonis per brindar-nos cada any aquesta ocasió festiva.  
 

Intencions de misses  

Dissabte 11 : Severina Bestué. Assumpció Salomó 

Diumenge 12 : 10h Esposos Àngel Sala i Assumpta Morell. 12h Família Sallent Gallifa 

Dilluns 13 : Família Gispert Arañó 

Dimarts 14 : Ànimes 

Dissabte 18 : Família Vallmitjana Benet 

Diumenge  19 : 10h Maria Calm. 12h Família Sallent Gallifa   

 

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: Dijous de  5 a 8  de la tarda 

 



Vida de la parròquia  

Catequesi Familiar : Dilluns a les 9 del vespre per als pares i mares del grup. 
 
Formació d’adults : Oberta a tothom, dimecres 15 a les 9 del vespre. Parlarem del 
Qüestionari sobre el proper Sínode Episcopal sobre la Família.  
  
Sant Antoni Abat : Dissabte dia 18 a les 9 del matí Missa a la Capella, a les 12 
benedicció dels animals a la plaça Major. El divendres 17, dissabte i diumenge a 2/4 
de 5 de la tarda Rosari a la Capella.  
 
Enterraments:  El dia 8 Roser Macià i Roqué de 84 anys d’edat. El dia 11 Remei 
Farrés Gasiot, de 82 anys d’edat. 
                                                               Que descansin en la Pau del Senyor! 
 
Col·lecta dissabte i diumenge ..........................................................................302,17 € 
Col·lecta dia de Reis ......................................................................................... 292,82€ 
 
Full Diocesà i Espurna 
Fa unes quantes setmanes vam demanar més exemplars perquè hi havia qui deia que 
es quedava sense. És una llàstima que cada setmana en sobrin i s’hagin de llençar. 
Per això en demanarem  menys. Els que us interessi no quedar-vos sense no ho 
deixeu per última hora. Mantenim el mateix preu però us demanem que sigueu 
responsables amb el vostre donatiu. Gràcies.   
 
Càritas Parroquial agraeix 
Els 6.100 quilos d’aliments que es van recollir en campanya de desembre (mil més que 
l’any passat) 
El centenar de voluntaris que hi van participar directament 
La quinzena d’entitats que hi van donar suport  
Totes les persones que hi heu col·laborat  
 
També el donatiu del Gimnàs Nou Estil que va destinar a Càritas els guanys del 
festival de Nadal    
 
Per a pensar  
 
PREGÀRIA DELS PARES ABANS DEL BAPTISME DEL SEU FILL/A 

Déu, Pare de tots, et donem gràcies perquè, 
per mitjà nostre, vas donar la vida al nostre fill. 
T’agraïm el do d’aquest fill que ja disfrutem des de fa dies, 
i que abans havíem esperat amb il·lusió. 
Ara el volem portar al Baptisme perquè, 
a través de l’aigua, se submergeixi 
plenament en la teva vida nova. 
i rebi la llum de Jesucrist. 
Omple’l, Pare, del teu Esperit, 

de la teva força, del teu amor. 
Fes que mantingui encès tota la seva vida, 
el foc de la fe i l’esperança i 
que sàpiga estimar com tu estimes. 
Pare, gràcies pel nostre fill. Pare, gràcies pel seu bateig. 
 

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

(www.parroquiadecentelles.com) 


