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25 anys del trasllat de la capella de Sant Antoni 
El dia 31 d’agost de 1991 Centelles celebrava la reconstrucció 
de la capella de Sant Antoni que canviava d’emplaçament. La 
benedicció va anar a càrrec de Mn. Fèlix Guardia, llavors Vicari 
General del Bisbat de Vic, que acompanyava Mn. Antoni Mauri, 
rector de Centelles en aquella celebració. Era l’any 1991 just 
quan es complien 700 anys de la primera notícia que guardem 
d’aquesta capella de Sant Antoni de les Codines, de l’any 1291. 
Ara la capella es mantè a l’entrada del poble, mès propera a 
nosaltres i en un entorn cuidat, amb uns espais exteriors que 
permeten l’accès a qualsevol persona i la possibilitat de trobar-
se, jugar i menjar,  si cal. L’interior lluminós i acollidor convida a 
la pregària o simplement al silenci contemplatiu. Hem d’agrair a 
les persones que en tenen cura la seva dedicació i estima, ja 

que ens fan mès agradable l’estada sempre que hi entrem, no nomès el dia de la Festa dels 
Tonis sinó en qualsevol altra ocasió.   
L’escrit del llibret que es va repartir el dia de la inauguració acabava així: “Creiem i desitgem  
que aquest apropament sigui per incrementar la nostra devoció al Sant i créixer tots nosaltres  
en el seu exemple de virtuts”. I ara, passats 25 anys, podem dir que ha estat així?  
  
 

Intencions de misses 

Dissabte 8: Remei Cambras  

Diumenge 9: 10h Carme Cabré. Família Carrera. 12h Comunitat parroquial 

Dilluns 10: Difunts Família Tuneu 

Dimecres 12: Pilar Fraxanet  

Dijous 13: Coloma Vallmitjana Benet i família   

Dissabte 15: Francisco Mataró  

Diumenge 16: 10h Josep M. Relats Ruaix 12h Pere Calm i Teresa Calm  

    

Tinguem en compte... 

Horari de Misses: 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 6 a 2/4 de 8 de la tarda.  

Càritas parroquial: Dijous de 5 a 8 tarda  



Vida de la parròquia 

Celebració dels 25 Anys del trasllat de la capella de Sant Antoni (08/10/2016):  
 

La celebració dels vint-i-cinc anys 
de la culminació del trasllat i 
reconstrucció de la capella de 
Sant Antoni, feta aquest dissabte, 
8 d’octubre de 2016, ha constat 
d’una missa amb la col·laboració 
de la Coral La Violeta que, 
després ha ofert una cantata amb 
cinc peces del seu repertori, i a la 

sortida una xocolatada. Uns quants veïns i representants de les institucions locals, han donat 
testimoni de la vàlua del monument que supera els 700 anys. És interessant relacionar que, 
per exemple, si diem que la seva història es remunta al 1291, aleshores, el gran savi català i 
“servent de Dèu”, Ramon Llull (1232-1315/16), en aquells moments  tenia 59 anys. La 
ubicació de la capella en un punt de pas important, la proximitat d’un hospital i el veïnatge 
proper de Centelles han fet que sigui sempre un lloc estimat. El proper 17 de gener tindrem 
una altra ocasió per reviure les virtuts del sant. 
 
Confirmacions 2016: Seran a finals de novembre. Si hi ha algú  que té previst casar-se o ser 
padrí de bateig i vol confirmar-se que ho comuniqui per poder-se preparar i afegir-se al grup 
de joves que aquell dia es confirmarà.  
      
Enterraments: El dia 7 Ramon Mata Rabot de 90 anys d’edat. El dia 8 Francesc Llopart 
Casanovas de 80 anys. Que descansin en la Pau del Senyor ! 

 
Catequesi: Dilluns i dimarts grups de 2n curs a ¼ de 6 de la tarda.  
 
Càritas Parroquial: Dimarts a les 9 del vespre reunió a la Rectoria.   
 
Capella del Socós: Durant el mes d’octubre cada dia a les 7 del vespre Rosari. 
 
Col·lectes: Dissabte i diumenge   ...........................................................................       336,48€ 
Full i Espurna: Hauríem d’haver recollit 56€, se n’han recollit ...................................     55,76€ 
Donatiu : ......................................................................................................................    60, 00 € 

Moltes gràcies! 
  
Santuari de PUIGGRACIÓS:  
CONFERÈNCIA: Ramón Llull, l’escriptor de Déu, per Pere Villalba, professor emèrit de la 
UAB, diumenge 16 d’octubre de 2016 a les 5 de la tarda. 
                                         

Per a pensar  
 
“Avui tenim més compromisos, però menys temps. 
Tenim més coneixements, però menys criteri. 
Tenim més medicaments, però menys salut .”           
                                             
                                                                     Del llibre de Catequesi familiar  

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