SUPLEMENT DEL FULL PARROQUIAL

L A VA L L D E L E S E S G L É S I E S
Anglès · Bonmatí · Constantins · La Cellera de Ter · Osor
Sant Julià del Llor· Santa Maria del Coll · Sant Martí Sapresa
19 de GENER de 2020 - DIUMENGE 2on. durant l’ANY

Horari de les misses
DISSABTE ANTICIPADA
- 18’00h a Bonmatí
- 19’30h a Anglès
- 20’00h a La Cellera de Ter
DIUMENGE MATÍ
- 9’00h a Anglès
- 10’30h a St Martí Sapresa
- 10’30h a Osor
- 12’00h a La Cellera de Ter
DIES FEINERS
- 8’30h a Sant Miquel d’Anglès
- 19’00h - La Cellera (Capella Gnes.)

Horari dels
serveis parroquials
ROSARI
Abans de les misses
RECONCILIACIÓ INDIVIDUAL –
Confessions
Abans o després de les misses,
indicant-ho al mossèn
COM TROBAR ALS MOSSENS:
Mn. Josep-Maria Castellà
972 420 253 – 666 64 31 36
Mn. Josep Farrerons (diaca)
608 84 69 56

ESCRIT DEL MOSSÈN
LA SETMANA DELS BARBUTS
Popularment d’aquests dies de Gener en diem la setmana dels “barbuts”, ja que s’hi celebra la festa de diversos sants que, segons la iconografia popular, tots portaven barba llarga i abundant. Són St. Pau, ermità
(dia 15), St. Maur, abat (dia 16) i St. Antoni, abat (dia 17), també dit “del
porquet o dels burros”.
Aquesta setmana dels barbuts acostuma a ser la més freda de l’any.
I aquest any fa honor a aquesta anomenada, doncs estem suportant un
fred rigorós. La previsió del temps ens diu que encara hi podrem afegir
St. Fructuós, bisbe de Tarragona (dia 21) i St. Vicenç, màrtir (dia 22), que
també portaven barba.
Contra el fred, gràcies a Déu, tenim bones estufes i calefaccions.
Però a vegades penso que el fred ens ha entrat dins l’Església. Veure
com baixa la participació en els actes religiosos i el poc interès que hi ha
per viure i educar la fe cristiana, em produeix esgarrifances de fred.
I com a contrast, aquests dies hi ha moltes celebracions religioses: la
Festa de St. Antoni, amb la benedicció dels animals; la Festa de St. Sebastià, amb el Pelegrí de Tossa a Santa Coloma, la Festa de St. Vicenç a
Constantins.
L’Església se’ns va quedant freda. Potser el foc s’ha apagat? Però sota
la cendra hi ha encara un bon caliu. Només cal posar-hi una mica més de
llenya... i bufar, que l’Esperit tot ho reanima.
Fa 25 anys l’Església catalana posava en marxa el CONCILI PROVINCIAL TARRACONENSE. El 21 de Gener del 1995 s’inaugurava aquest
Concili amb una pregunta: “Esperit, què dius a l’Església catalana?”
L’Esperit no falla, però nosaltres hem de ser la llenya, ens hi hem de
posar.

Evangeli

DESPATX PARROQUIAL ANGLÈS
Dimecres, de 10 a 12’30 matí.
C. Major, 19 (La Doma)
17160 Anglès
Tel. 972 420 253
tatecm@gmail.com

A l’evangeli, Joan Baptista dona
testimoni: “He vist que l’Esperit
baixava del cel com un colom i es
posava damunt d’ell.... Jo ho he
vist, i dono testimoni que aquest
és el Fill de Déu”.

DESPATX PARROQUIAL
LA CELLERA
Dimecres, de 10 a 12 matí.
Pl. Església, 7
17165 La Cellera de Ter
Tel. 972 421 664
parro-cellera@telefonica.net

Per nosaltres, cristians, afirmar
que creiem en Jesús no ha de significar només que ens agrada el seu
missatge, sinó també reconèixer
que és Déu mateix qui ha vingut
a aquesta terra a parlar als homes
i dones d’una manera viva, clara i
entenedora.

AGENDA
Pregàries per la UNITAT dels CRISTIANS.
Del 18 al 25 de Gener.

A les misses d’aquesta setmana tindrem present
aquesta intenció de totes les Esglésies cristianes.

El Pelegrí de Tossa. Dilluns, dia 20

Cap a les 6 h. de la tarda arriba a Santa Coloma.
Dimarts, dia 21, cap a les 6 h. de la tarda arriba a
Tossa.

Dilluns, dia 20. LA CELLERA:

Reunió del Grup de “Vida Creixent”, a les 4 h. tarda a
La Rectoria.

Dimecres, dia 22. LA CELLERA:
> 5 h. tarda: Reunió de la Junta de Càritas Parroquial. Baixos Rectoria.
> 8 h. vespre: Reunió del Consell Parroquial. Baixos
Rectoria.

Dissabte, dia 25:

Trobada Diocesana de Voluntaris de Càritas, a SALT.
De les 10 h. matí a les 2 h. tarda.

Dissabte, dia 25. BONMATÍ:

> 5 h. tarda: Reunió de pares de 2on Curs de Catequesi. A l’Església.
> 6 h. tarda: Missa Familiar, amb pares i infants de la
Catequesi.

Diumenge, dia 26. CONSTANTINS:

- FESTA de SANT VICENÇ, patró de la Parròquia.
Missa a les 12 h. migdia.

---

25, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Dolors Torrent / Esposos Anna Masdevall i Francesc Pagès.
(19’30 h., Anglès), Celebració.
(20 h. La Cellera) - - -

26, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Maria Font Pèlach / Rosa Garolera Bertran (5è. aniv.)
(10’30 h, Sant Martí), Celebració. Acció de gràcies Família Taberner-Bosch.
(10’30 h. Osor) Empar Pidemunt Soler (1er. aniv.) i
Narcís Canaleta Pidevall / Serafí Berenguer Roura i Pilar Noell Darné / Maria Planchart Busquets.
(12 h. La Cellera) Celebració
(12 h. Constantins) Pel Poble.

VIDA DE LES PARRÒQUIES
DEFUNCIONS a ANGLÈS.
➤ En FERRAN PÉREZ MAY ens ha deixat als 87 anys
d’edat. Havia nascut a Anglès i ha mort a Bescanó el
dia 11 de Gener. Estava casat amb Encarnació Ruiz
Muñoz.
➤ En JOHN DOUGLAS MILLAR ens ha deixat als 86
anys d’edat. Havia nascut a Chelmsford (Regne Unit)
i ha mort a Salt el dia 13 de Gener. Estava casat amb
Edna Millar.
-Que Déu els hi doni el descans i la pau.

ELS CLAUS DE LA PORTA

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
18, dissabte –
(12 h, Anglès), A Sant Antoni
(18 h. Bonmatí), Joan Surroca / Maria-Elena Casacuberta Palmada i família.
(20 h. La Cellera) Joaquim Esteba Pujolràs (aniv.)

19, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Maria Font Pèlach / Família Valls-Viñets
i Família Figueras-Boada / Lluís Carreras Pont i família / Fermí Ros Bataller (1er. aniv.) / Francesc Boada
Padrosa / Remei Antoner i família / Ferran Pérez May
(aquesta setmana).
(10’30 h, Sant Martí), Maria-Carme Tulsà Valentí i Família Rieradevall / Roser Bosch Horta i família / Família
Domingo i Llistosella i Enric Flor Morte / Josep Muntada Torrent (1er. aniv.) / Ramon Masferrer (aquesta
setmana).
(10’30 h. Osor) Celebració.
(12 h. La Cellera) - - -

Hi havia un nen que tenia molt mal geni. El seu
pare li va regalar una caixa de claus i li va dir que
cada vegada que perdés el control havia de clavar
un clau al darrere d’una porta.
El primer dia aquell nen va clavar trenta claus.
Al llarg de les setmanes, com que havia après a
controlar la ràbia, la quantitat de claus començà a
disminuir diàriament.
Ho explicà al seu pare i aquest li va suggerir
que, per cada dia que aconseguís controlar-se,
arranqués un clau. Finalment el nen pogué explicar que ja havia tret tots els claus.
El pare el va acompanyar fins aquella porta.
Li digué:
- Has fet bé, però fixa’t en els forats que han
quedat a la porta. La porta mai no tornarà a ser la
mateixa. Quan dius quelcom amb ràbia deixes una
cicatriu com aquestes.
- Perdona’m si alguna vegada he deixat un “forat” a la teva porta.

