PROPOSTA PER UN SANT ANTONI A CASA I NOMÉS AMB ELS DE CASA
DIA DE SANT ANTONI ( diumenge 17 de gener)
Enguany, el Dia de Sant Antoni, no hi haurà ressaques de son, ni d’altres tipologies…
Enguany, a Vilafranca, ni arreu, no hi haurà les tradicionals beneïdes…
És un dia en què no assistirem a rebre, amb els picarols, el Dimoni de Sant Antoni per
acompanyar-lo a Sa Creveta ni presenciarem el ritual de la benedicció dels animals davant
la Capella de Ca Ses Monges.
I és que enguany toca celebrar el dia de Sant
Antoni a casa i només amb els de casa!
I a casa, segur que hi teniu també algun animal
de companyia, … un d’aquells de dues o quatre
potes, o, un d’aquells que, com diu la cançó, és
“de pell o de ploma”.
Tot recordant que el Dia de Sant Antoni són
autèntics protagonistes de la festa i que enguany
no serà possible assistir al ritual de les beneïdes,
aquí en teniu una proposta.
ENVIAU UNA FOTO DE LA VOSTRA MASCOTA, ANIMAL DE COMPANYIA O ANIMAL
DEL VOSTRE ENTORN DOMÈSTIC fins el 16 DE GENER a les 16 h .
Enviau-la al whatsapp 676 058 983 o al mail
infovilafranca@ajvilafrancadebonany.net .
Indicau el VOSTRE NOM, i, si és possible, el NOM DE L’ANIMAL fotogratiat.
Entre els participants, se sortejarà un lot de PRODUCTES (ALIMENTARI, HIGIÈNIC,..)
PER L’ANIMAL en qüestió. US HI ANIMAU?
Imprimirem les FOTOGRAFIES perquè formin
part d’un MURAL FOTOGRÀFIC i puguin “ser
presents” a la MISSA DE SANT ANTONI (*) i, a
pesar de què no hi hagi les beneïdes, puguin,
aquest dia, “estar més aprop” de la protecció
del sant anacoreta, protector dels animals.

Sant Antoni gloriós, és patró dels animals, …
nostros
concejals.
MISSA DE SANT ANTONI . DIUMENGEi des
17 DE
GENER
A LES 10:30 H, a l’ESGLÉSIA PARROQUIAL.

Acte i espai subjecte a la normativa higiènico-sanitària amb motiu de la COVID-19 en relació als actes de
culte i espais de cultes religiosos, amb un aforament màxim d’un 30% i amb mascareta obligatòria.

