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
29 de NOVEMBRE de 2020 - DIUMENGE 1er. d’ADVENT

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
(dimarts i dijous)
- 19’00h - La Cellera (Capella Gnes.)
(dilluns, dimecres i divendres)

Horari dels
serveis parroquials
COM TROBAR ALS MOSSENS:
Mn. Josep-Maria Castellà
972 420 253 – 666 64 31 36
Mn. Josep Farrerons (diaca)
608 84 69 56

SALUTACIÓ DEL MOSSÈN
TORNEM A COMENÇAR!
Avui, primer diumenge d’Advent, comencem un nou any litúrgic.
Diumenge passat tancàvem l’any celebrant que Crist és el centre de tot el
nostre viure cristià. Per això dèiem que Crist és el nostre Rei.
Avui tornem a començar un nou cicle, esperant i preparant de nou la vinguda
de Déu fet home.
Per què tornem a començar? Per què tornem a dir “Veniu, Senyor Jesús”?
Doncs perquè el nostre món, la nostra manera de viure, les nostres costums,
els nostres desitjos ... van canviant. I necessitem desvetllar noves respostes
davant les noves dificultats que ens planteja el moment actual.
Tornem a començar, però amb una nova esperança. Advent és temps
d’esperança, i la nostra esperança no podem posar-la ni en els polítics de
torn, ni en l’economia trontollant, ni en l’esport (encara que a algun futbolista
l’anomenin “déu”), ni en els propagandistes de paraula fàcil.
La nostra esperança està posada en aquest Déu i Senyor que es fa home,
com nosaltres, perquè nosaltres poguem descobrir i recuperar la nostra dignitat de fills de Déu.
Per això, enmig d’aquesta pandèmia que ens fa patir a tots, un any més tornem a emprendre el camí de Betlem i, des del fons del nostre cor cridem:
“Veniu, Senyor Jesús”.

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
A l’evangeli hi escoltem aquestes paraules de Jesús: “Estigueu atents,
vetlleu. No sabeu quan vindrà el temps decisiu. ... El tindreu aquí a l’hora
menys pensada: mireu que no us trobi dormint”.
Advent és temps d’esperança. Però, què esperem?
El qui dorm no espera res. Però és ben cert que necessitem renovar moltes

coses de les nostres vides. No estem bé. Tenim moltes
preocupacions. No n’hi ha prou en queixar-nos.
L’Església ens convida a estar ben desperts per ser
capaços de veure els camins que ens conduiran fins a
poder celebrar, de tot cor, la festa de Nadal.

AGENDA
Dilluns, dia 30. ANGLÈS.

Reunió de pares/mares del Segon Curs de Catequesi
Familiar. A les 20 h. a La Doma.

VIDA DE LES PARRÒQUIES
DEFUNCIÓ a ANGLÈS.
Ens ha deixat la CARMEN MONTERO MORA, a l’edat de
95 anys. Havia nascut a Peñarrubia (Málaga), ha viscut a
Anglès i ha mort a Salt, el dia 20 de Novembre. Era vídua
de Salvador Barroso González. Descansi en pau.

DIADA de “GERMANOR”.
En la Col·lecta que es va fer per les necessitats de
l’Església Diocesana es van recollir les següents
quantitats:
Anglès			351 €
La Cellera		500 €
Bonmatí		250 €
St. Martí Sapresa
100 €
Osor			170 €

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
28, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Mn. Àngel Pla i Masó (1er aniv.) / Esposos Joan Fontané Figareda i Tàrsila Marcos Villarín.
(19’30 h., Anglès), Celebr. Paraula
(20 h. La Cellera) - - -

29, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Dolors Riu Coma (11è aniv.) / Joan Esqueu
Dalmau (1er aniv.) / Carmen Montero Mora (aquesta setmana).
(10’30 h, Sant Martí), Dolors Morera Reverter i Mercè
Pèlach Pol
(10’30 h. Osor) Celebr. Paraula
(12 h. La Cellera) Celebr. Paraula
---

5 Desembre, dissabte –
(18 h., Bonmatí), - - (19’30 h., Anglès), Celebr. Paraula.
(20 h. La Cellera) - - -

6, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Família Boada-Escura / Remei Antoner i
família / Salvadora Serarols Vila i Joan Surós Sayols /
Dolors Morera Reverter i Mercè Pèlach Pol / Josep Pidemunt Muñoz (1er anivers.) / acció de gràcies a la M. de
Déu del Remei.
(10’30 h, Sant Martí), Celebr. Paraula
(10’30 h. Osor) Antonio Crous Güell i Cèlia Gol Grabulosa / Difunts del Casal de la Gent Gran d’Osor.
(12 h. La Cellera) - - -

PREGÀRIA PEL PRIMER DIUMENGE
D’ADVENT
NO DORMIU
Vull que el meu Nadal
no se m’escapi de les mans.
Viatjar pel meu carrer,
canviar els meus ulls cansats de jutjar.
No dormiu,
que vindrà un Nen,
que vindrà Jesús,
que vindrà Déu.
He buscat felicitat
allunyant-me sempre del teu costat.
He oblidat els meus germans,
esperant omplir d’or les meves mans.
No dormiu,
que vindrà un Nen,
que vindrà Jesús,
que vindrà Déu.
Sempre he trobat en tu
un consol de veritat.
I potser no he estat atent
en escoltar qui en mi vol confiar.
No dormiu,
que vindrà un Nen,
que vindrà Jesús,
que vindrà Déu.

