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Sant Antoni Abat  

Ahir Sant Antoni ens va convidar a fer festa.  
Com cada any la Comissió de Sant Antoni Abat va 
oferir-nos l’ocasió de celebrar la missa a la capella de 
l’entrada del poble, a esmorzar  i, al migdia,  al passant 
i la benedicció a la plaça Major. 
Va ser un motiu més per aplegar-nos com a poble, per 
recordar i agrair la protecció del sant, molt estimat pels 
nostres avantpassats i per molts de nosaltres.  
Un motiu més per fer palpable la nostra devoció a Sant 
Antoni que no volem que es redueixi a un esmorzar 
abundós i a un passant lluït amb molts animals i 
carruatges, sinó que sigui 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 tots per la vostra participació.  
 

 

 

Intencions de misses  

Diumenge 25 : 10h Tomàs Puigbó i Rosa Rusiñol. 12h Comunitat parroquial.  

Diumenge 1 : 10h En acció de gràcies a la Mare de Déu de l’Ajuda. 12h Joan Mas i 

Bonet (1r. Aniv.). 

 

 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses : Aquesta setmana a l’església parroquial dilluns, dimarts, dimecres i  

divendres Celebració de la Paraula i Comunió a les 8 del vespre. Diumenge Missa a 

les 10 i a les 12. A la Residència Sant Gabriel els dies feiners missa a les 5 de la tarda.   

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

Càritas parroquial : Dijous de 5 a 8 tarda. 

 



Vida de la parròquia  

 
Missa Familiar : Avui a les 12 del migdia. 
 
Catequesi Familiar i de Comunió : Dilluns i dimarts a ¼ de 6 de la tarda amb els nens 
i nenes. Els mateixos dies i hora amb els de Comunió. 
 
Catequesi de Confirmació : Dimecres a ¼ de 7 de la tarda. 
 
 
Enterrament:  El dia 20, Manel Puigdomènech Homs, de 88 anys d’edat. 
                                                               Que descansi en la Pau del Senyor! 
 
 
Col·lecta dissabte i diumenge ......................................................................266,57€ 
Full i Espurna ...................................................................................................47,36€ 
 
 
 
Per a pensar  
 

Al capvespre 
 

Senyor, vinc cansat del treball, cansat de la lluita i de mi mateix. 
Dóna'm Senyor, la força del teu braç, reconforta la fatiga del meu camí. 

I allí on els triomfs han estat escassos, que la teva gràcia abundi en fruits eterns. 
Tot esperant aquesta hora de silenci i pau, recorro la senda d'aquest dia, 

per parlar-te, Senyor, per escoltar-te i posar, confiat en tu, 
les meves preocupacions i joies. 

Vora teu, al capvespre, retrobo la pau i, amb tots els éssers humans, 
fills teus i germans meus, t'ofereixo el treball, el descans i l'amor. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

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


