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
6 de DESEMBRE de 2020 - DIUMENGE 2on 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
DIADA de la PURÍSSIMA i DIA del SEMINARI
Enmig del confinament i de les notícies alarmants que ens arriben, tenim al davant una
festivitat que no ens ha de passar inadvertida: la Puríssima.
Durant l’Advent anem contemplant uns personatges que ens ajuden a fer el camí cap
a trobar-nos amb el Messies: el profeta Isaïes, Joan el Baptista i la Verge Maria.
Maria fou l’escollida de Déu per fer realitat les esperances de l’Antic Testament. Ella és
la “plena de gràcia”. Allà on la gràcia ho omple tot, no hi té cabuda el pecat. Per això
li diem la Puríssima, la Immaculada.
Ningú com ella va esperar amb més goig el naixement de Jesús. Imitem-la!
També aquest any, per culpa del “coronavirus”, celebrem en aquesta data el “Dia del
Seminari”. El seu dia és per la festivitat de Sant Josep, però el confinament tan estricte
del mes de Març ens ho va impedir: les esglésies estaven tancades i nosaltres també.
Ara que ja podem, no deixem de celebrar aquesta diada. Contemplem la fe i la confiança que tant Josep com Maria van posar en Déu, i en la missió que els hi confiava.
Tots dos tenien els seus projectes per la vida, però van posar-ho tot al servei dels plans
de Déu.
Els seminaristes, avui, són joves o adults que també tenen plans per la vida, però se
senten cridats a posar-ho tot al servei de Déu i de l’Església. Com Maria, que va dir:
“Sóc la serventa del Senyor”.
En la nostra pregària demanem al Senyor que, els qui ha cridat per al ministeri sacerdotal, siguin persones de pregària, d’una gran caritat i d’una gran sintonia amb la
societat actual a qui han de servir. Que siguin veritables “Pastors missioners”.

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
Comença l’evangeli de Sant Marc presentant un personatge singular: Joan el Baptista,
el Precursor de Jesús. Diu que: “Predicava un baptisme de conversió, per obtenir
el perdó dels pecats”.
Aquest segon diumenge d’Advent ens invita a convertir-nos. També nosaltres hem
d’obrir camí al Senyor; també nosaltres podem ser portadors de bones notícies per
aquesta nostra societat tan angoixada.
Tinguem present que nosaltres no hem estat batejats amb aigua només, sinó amb
l’Esperit Sant. Siguem veritable missatges de la Bona Nova.

AGENDA
Dilluns, dia 7. LA CELLERA.

A les 11 h. Preparem el NADAL a Sts. Just i Pastor, al voltant
de l’Ermita. Celebració de la Paraula.

Dia 8, diada de la Puríssima.

TOTES les PARRÒQUIES: “DIA del SEMINARI”. A les Misses es farà la Col·lecta que no es va poder fer per Sant Josep
per culpa del 1er. confinament del Covid19.

Dimarts, dia 8. FESTA de La PURÍSSIMA.

VIDA DE LES PARRÒQUIES
DEFUNCIÓ a LA CELLERA.
Ens ha deixat la MONTSERRAT GIFRE i VALENTÍ, la “Montserrat de l’Estació”. Havia nascut a Constantins, ha viscut a La
Cellera i ha mort a Girona, el dia 30 de Novembre, a l’edat de
91 anys. Era vídua d’Isidre Casadevall Claveguera. Descansi
en pau.

DEFUNCIÓ a ANGLÈS.

LA CELLERA.
– La Missa del migdia s’avança a les 11’30 h.
– Acabada la Missa, “Vetllada de la Puríssima”: Poesia, Música i Cant.

Ens ha deixat l’ENRIC CASTANYER i TARRÉS, a l’edat de 91
anys. Havia nascut a Vilablareix. Ha mort a Anglès el dia 1 de
Desembre. Estava casat amb Anna Peracaula Rigau. Al Cel sia.

Dijous, dia 10. ANGLÈS.

PREPARANT EL NADAL.
CELEBRACIONS de la PENITÈNCIA.

Reunió de pares/mares del 1er Curs de Catequesi familiar. A
les 6 h. de la tarda a La Rectoria.

Dissabte, dia 12. LA CELLERA.

A les 12h del migdia: Assemblea General de Socis del Centre
Cultural Parroquial, al Teatre.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS

Durant el mes de Desembre hi haurà la possibilitat de participar
en alguna de les Celebracions Comunitàries de la PENITÈNCIA
que es faran a cada parròquia durant la Missa:
– dia 13. Diumenge.
OSOR, a les 10’30 h.
– Dia 19. Dissabte.
BONMATÍ, a les 18 h.
– Dia 19. Dissabte.
LA CELLERA, a les 20 h.
– Dia 20. Diumenge.
SANT MARTÍ, a les 10’30 h.
– Dia 22. Dimarts. ANGLÈS, a les 19 h.

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

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.) / Maria Font Pèlach i família / 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) Montserrat Gifre Valentí (aquesta setmana)

7, dilluns, Vigília Puríssima.
(18 h. Bonmatí), - - (19’30 h, Anglès), Celebr. Paraula
(20 h. La Cellera) - - -

8, Festa de la PURÍSSIMA
(9 h, Anglès), Conxita Balaguer Verdaguer (1er. Aniv.)
(10’30 h, Sant Martí), - - (10’30 h. Osor) Celebr. Paraula
(11’30 h. La Cellera) Joaquim Bosch Vergés (1er aniv.) i Adela
Casas Carreras
---

12, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Maria-Elena Casacuberta Palmada i família.
(19’30 h., Anglès), Família Artigas-farrés / Francisco Panosa
Vilamitjana (aniv.)
(20 h. La Cellera) Celebr. Paraula.

13, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Família Hereu-Tarrés / Josep da Pinha Pinto /
Maria Font Pèlach i família.
(10’30 h, Sant Martí), Celebr. Paraula.
(10’30 h. Osor) Josep Farrerons Bosch i Conxita Pidevall i Pidemunt / Pere Torrent Cornet (4rt aniv.)
(12 h. La Cellera) Dolors Garangou Franch i família.

Pare dels pobres,
ajudeu-nos a rescatar els abandonats i oblidats d’aquesta terra
que tant valen als vostres ulls.
Guariu les nostres vides,
perquè siguem protectors del món
i no pas depredadors,
perquè sembrem formosor
i no pas contaminació i destrucció.
Toqueu els cors
dels qui busquen només beneficis
a costa dels pobres i de la terra.
Ensenyeu-nos a descobrir el valor de cada cosa,
a contemplar admirats,
a reconèixer que estem profundament units
amb totes les criatures
en el nostre camí cap a la vostra llum infinita.
Gràcies perquè esteu amb nosaltres cada dia.
Encoratgeu-nos, si us plau, en la nostra lluita
per la justícia, l’amor i la pau.
		
Papa Francesc

