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
2 de FEBRER de 2020 - FESTA de “LA CANDELERA”

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

ESCRIT DEL MOSSÈN
LA CANDELERA: FESTA de la GENT GRAN
L’Església, en diada de “La Candelera”, celebra la Festa de la “Presentació de Jesús al Temple”. Era la costum de les famílies dels jueus: oferir a
Déu el seu primer fill.
Nosaltres sabem que no calia aquest gest. És Déu mateix qui ens ofereix el
seu Fill. En el riu Jordà ho va dir ben clar i ben fort: “Aquest és el meu fill”.
A l’evangeli d’avui hi trobem dues persones, d’edat molt avançada, que,
trenta anys abans, ja ho van descobrir això. Simeó i Anna van tenir una intuïció, un pressentiment; van anar al Temple i el cor els hi va dir que aquell
infant, que Maria portava als braços, era el “salvador enviat per Déu”.
Avui, doncs, jo crec que hem de fer un elogi dels avis i àvies que saben
escoltar i seguir els impulsos del seu cor, com Simeó i Anna.
Els avis són una gran ajuda pels pares a l’hora de tenir cura dels seus fills,
els més petits de la família. Dediquen moltes hores a estar amb els nets.
Moltes converses i consells es transmeten d’una generació a l’altra.
La meva felicitació als avis que saben descobrir que Déu vol fer-se present en el cor dels més petits. Felicito els que segueixen aquell impuls
que els porta a parlar de Déu als seus nets i, com lo més natural del món,
comenten i expliquen els motius de la seva fe i de la seva esperança.

COM TROBAR ALS MOSSENS:
Mn. Josep-Maria Castellà
972 420 253 – 666 64 31 36
Mn. Josep Farrerons (diaca)
608 84 69 56
DESPATX PARROQUIAL ANGLÈS
Dimecres, de 10 a 12’30 matí.
C. Major, 19 (La Doma)
17160 Anglès
Tel. 972 420 253
tatecm@gmail.com
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

Evangeli
Simeó prengué l’infant en braços i beneí Déu dient: “Els meus ulls han
vist el Salvador que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles;
llum que es reveli a les nacions, glòria d’Israel, el vostre poble”.
Qui és aquest infant que mou el cor d’un ancià i fa entonar càntics
d’esperança per una vida nova? Aquest és el Jesús que ens porta la llum
necessària per destriar el bé del mal, per distingir la veritat de la mentida.

AGENDA
Dia 3, dilluns. ANGLÈS.

Reunió dels pares del 2on. curs de Catequesi Familiar.
A les 8 h. del vespre a La Doma.

Dia 5, dimecres.

TROBADA de VOLUNTARIS de les Càritas de tot
l’Arxiprestat Ter-Brugent. A les 8 del vespre a Bescanó, al Casal de la Gent Gran.

Dies 8 i 9, dissabte i diumenge.

A totes les misses es farà la col·lecta extraordinària
per finançar el projecte de MANS UNIDES.

VIDA DE LES PARRÒQUIES
DEFUNCIONS a LA CELLERA:
➤ Ens ha deixat la FINA CARRERAS i CASAS, a l’edat
de 65 anys. Havia nascut a Susqueda i ha mort a Salt
el dia 23 de Gener. Estava casada amb Josep Ensesa
Arbat.
➤ La MARIA RIBOT i ROGER ens ha deixat a l’edat
de 89 anys. Havia nascut a Palafolls (Maresme) i ha
mort a Salt el dia 24 de Gener. Era vídua de Marcel
Massó Serrat.
Preguem pel seu descans etern. Al cel siguin.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS

ONG contra la pobresa en el món

PROJECTE QUE ES CONFIA A
L’ARXIPRESTAT TER-BRUGENT
Aquest any se’ns proposa finançar la construcció d’unes aules per a Ensenyament Primari a
BURKINA FASO (Àfrica occidental).
El lloc concret és FADA N’GOURMA, una petita
ciutat de 42.000 habitants, prop de la frontera
amb Níger. Agricultura de subsistència. En tota la
ciutat només hi ha un centre escolar públic (100
alumnes per aula) i tres escoles catòliques. Les
Germanes de Sant Josep de Cluny, van començar
a construir una d’aquestes escoles en un barri
dels afores. Van començar per pre-escolar.
Després van construir per al 1er. cicle de Primària. Ara veuen la necessitat de poder acollir els
alumnes de 2on cicle de Primària. Per això ens
demanen ajuda per construir i equipar 3 aules de
Primària, per a 150 alumnes (a partir dels 10 anys)
del barri i dels poblets del voltant.
Import total del Projecte:

38.772,- €

1, dissabte –

La gent del país hi aporta mà d’obra i materials
per valor del 10% de l’import total.

(18 h. Bonmatí), - - (19’30 h, Anglès),Família Artigas-Farrés / Pere Pèlach
i família Reverter-Talleda / Casilda Reverter
(20 h. La Cellera) Celebració.

Un pessic d’ecologia ...

2, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Miquel Escura Janoher (aniv.) i família Boada-Escura / Remei Antoner i família / Esposos
Montserrat Fauchs (aniv.) i Mauro Sánchez / Acció de
gràcies a la M. de Déu del Remei.
(10’30 h, Sant Martí), Roser Bosch Horta i família.
(10’30 h. Osor) Celebració.
(12 h. La Cellera) Fina Carreras Casas i Maria Ribot
Roger (fa una setmana)
---

8, dissabte –
(18 h., Bonmatí), - - (19’30 h., Anglès), Celebració.
(20 h. La Cellera) - - -

9, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Pere Matamala Llunell (1er. aniv.) / Família Hereu-Tarrés.
(10’30 h, Sant Martí), Celebració.
(10’30 h. Osor) - - (12 h. La Cellera) Narcís Farrés Carreras i Francisca
Quintana Colomer / Albert Gallart Conill (aniv.)

Tot l’univers material és un llenguatge de l’amor
de Déu, del seu desmesurat afecte envers nosaltres. El sol, l’aigua, les muntanyes, tot és carícia
de Déu. ... Déu ha escrit un llibre preciós, les lletres del qual són la multitud de criatures presents
en l’univers.
Papa Francesc, “Laudato si’”, nº 84,85.

