
 
Diumenge 2 de durant l’any  / A                                                      Número 368 / 15 de gener de 2017 

Festa de Sant Antoni Abat 
 
 
 
En el marc de la celebració dels 25 anys del trasllat de 
la Capella de Sant Antoni que vam celebrar el passat 8 
d’octubre, arriba de nou la festivitat del sant. Tot i 
escaure’s el dimarts dia 17,  l’Ofici i el passant amb la 
benedicció seran  el dissabte dia 21 de gener. 
 
 

 A les 9 del matí Ofici Solemne a la Capella  

 Seguidament esmorzar popular, davant la Capella. 

 A les 12 Benedicció a la  Plaça.   
 
No ens limitem a la Festa que ha de ser ben lluïda. Deixem també respirar en nosaltres l’alè 
d’una celebració que té com a centre demanar la protecció de Sant Antoni, com ho han fet 
abans nostre tantes i tantes generacions que s’han aplegat entorn de la capella.                    
A tots Bona Festa.    

 

Intencions de misses 

Diumenge 15:  10 h. Comunitat Parroquial . 12h Esposos Campàs Fornols 

Dilluns 16: Sor Maria Pons Fiol, Missionera dels Sagrats Cors 

Dimarts 17: Josep Espunya Canet i Pepita Vila Molist  

Dijous 19: Francisco Serrat 

Divendres 20: Miquel Criach i Miquel Xuriach 

Dissabte 21: Comunitat Parroquial  

Diumenge 22: 10h, Josep Alonso Lafuente .  12h Maria Calm Preseguer  

 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses: Aquesta setmana dilluns, dimarts, dimecres divendres i dissabte a les 8 del 

vespre. Dijous a les 8 del matí. Diumenge a les 10 i a les 12.  

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

Càritas parroquial: Centre de Distribució d’Aliments dijous de 5 a 8 de la tarda. 

 



Vida de la parròquia 

 

Catequesi:  
Catequesi 2n curs: Dilluns o dimarts a ¼ de 6 de la tarda, grups  de nens i nenes 
            Dimarts a les 9 del vespre reunió de pares i mares a la rectoria.  
Catequesi de Postcomunió: Dimecres a ¼ de 6 de la tarda.  
 
 
Mans Unides: Ha recollit durant la campanya de la llàntia solidària la quantitat de 1.228,00 
euros, que com ja us anunciàvem aniran destinats a fer realitat la millora de l'educació rural a 
Tànger- Tetuan (Marroc). Moltes gràcies. 
 
 
2n cicle de Cinema: Divendres 27 de gener a les 9 del vespre  

El inglés que subió una colina pero bajó una montaña  
Dirigida per Christopher Monger. 
Actors: Hugh Grant, Tara Fitzgerald, Colm Meaney 
Comèdia basada en fets reals 
Sinopsis:  El poble gal·lès de Fynnon Garw  s’uneix per  “corregir” l’error de  dos 
cartògrafs, que afirmen  que la seva muntanya més emblemàtica, no és una 
muntanya, si no un puig.  
 

 
Pessebre a l’església: Podeu visitar encara a l’església els diorames que ha fet el Sr. Norbert 
Gómez. Ha ajudat als nens i nenes de Catequesi en el taller de pessebres com fa cada any. 
Moltes gràcies.    
 
Recollida del Pessebre a l’Ajuda: Serà el dissabte dia 28 de gener. Sortirem de la Plaça a 
les 10 del matí. Els qui vagin en cotxe ens trobem a l’Ajuda a les 11. Cal que us porteu 
l’esmorzar.  
 
 
Enterraments: El dia 9 Josep Iglesias González de 54 anys d’edat. El dia 10  Josefa Arenas 
Fernández de 84 anys. Mercè Sala Prat de 93 anys.        
                                                       Que descansin en la Pau del Senyor! 
                                                       

 
Col·lecta de la setmana passada .............................................................................   309,13 €                          
Full i Espurna: Hauríem d’haver recollit 56€, se n’han recollit......................................  57,96 € 
                 Moltes gràcies! 

 
Per a pensar  
 
“Crec en la comunió dels sants”  
Aquesta afirmació del credo ens recorda que estem units a les persones que ens han precedit 
en la fe i que són els nostres intercessors davant Déu i un model de vida en el nostre caminar 
en aquest món. 
En aquest sentit remarquem el fet que el papa Francesc ha declarat venerable Sor Maria 
Rafaela el passat dia 21 de desembre  de 2016, la qual cosa vol dir que ella va  viure les 
virtuts  en grau heroic.   
Agraïm a Déu que a través de Sor Maria Rafaela il·lumini el nostre camí vers ell.  

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

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Hugh%20Grant
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Tara%20Fitzgerald
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Colm%20Meaney
http://www.parroquiadecentelles.cat/

