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
13 de DESEMBRE de 2020 - DIUMENGE 3er 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
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

SALUTACIÓ DEL MOSSÈN
ON PASSARÀS LES FESTES DE NADAL?
Segur que molta gent està rumiant la manera de poder-se desplaçar per anar
a una segona residència, o a la neu, o a casa dels seus pares.
Els responsables de la sanitat del nostre país es fan un tip de recomanar que
no somiem amb aquelles trobades familiars, en aquelles taules llarguíssimes
on s’hi apleguen tres o quatre generacions pel sopar o el dinar de Nadal.
Aquesta maleïda pandèmia tirarà per terra molts plans, ben nobles i molt esperats.
Però, en gran o en petit grup... ens trobarem! Si no, no seria Nadal.
I en aquest punt, em venen al cap algunes persones que, segur, no hi podran
ser a la taula de Nadal.
Penso que no hi seran els qui estan hospitalitzats per culpa d’aquest virus que
els ha contagiat. I a l’hospital estan lluitant per respirar i poder viure.
Penso que tampoc hi podran ser, ni a la taula de Nadal ni a casa seva, aquelles
persones honrades que, per servir al poble que els havia escollit, van posar les
urnes un 1er. d’Octubre. I se’ls hi ha fet pagar amb la presó o l’exili.
Aquests, per quart any consecutiu, deixaran un lloc buit a la taula familiar. Per
quart any estan patint una represió inhumana.
I aquesta situació els fa patir a ells i als seus familiars.
Quan aquest Nadal nosaltres puguem gaudir de la trobada familiar, pensem en
tots aquells que es veuen impedits de fer-ho. I, si està al nostre abast de fer un
gest, una acció o una iniciativa ... no ens quedem plantats.

Evangeli

L’evangeli d’avui ens diu que “Déu
envià un home que es deia Joan”.
Li preguntaren: “Qui ets tu?” Ell confessà clarament: “Jo no sóc el Messies”.
A vegades hi ha oradors o predicadors que, quan veuen que molta gent
els escolta, pensen més en ells mateixos que no en el missatge que han
de comunicar.
Joan el Baptista és sincer, humil
i decidit. Molts van a escoltar-lo,
però ell els diu clarament que no és
l’enviat, el Messies. Joan crida la
gent a preparar-se, de tot cor, per poder reconèixer el Messies quan arribi.

AGENDA
Misses a LA CELLERA aquesta setmana:

seran el dilluns, el dimarts i el divendres, a les 7 del
vespre.

Dimecres, 16. ARXIPRESTAT.

Vetllada de reflexió i pregària. TEMA: L’injust sofriment
dels polítics presos o exiliats i dels seus familiars. A les
6’30 de la tarda a l’Església parroquial d’AMER.

Dissabte, 19. Celebracions Comunitàries de
la Penitència:
- 18 h. A Bonmatí, amb Missa.
- 20 h. A La Cellera, amb Missa.

VIDA DE LES PARRÒQUIES
DEFUNCIÓ a ANGLÈS.
En RAMON CABALLÉ i PANOSA ens ha deixat als 91
anys d’edat. Havia nascut a Anglès i ha mort a Salt el dia
4 de Desembre. Estava casat amb Maria Feixas Espuña.
Descansi en pau.

DEFUNCIÓ a BONMATÍ.
Ens ha deixat la DOLORS CUBARSÍ GRAU (la Lola de
Can Ñoñ). Havia nascut a Quart, ha viscut a Bonmatí i
ha mort a Santa Coloma de Farners, el dia 5 de Desembre, a l’edat de 91 anys. Era vídua de Lluís Costa
Viñolas. Al Cel sia.

Diumenge, 20. Celebració Comunitària de
la Penitència:
- 10’30 h. A sant Mart´ñi Sapresa, amb Missa.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
12, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Maria-Elena Casacuberta Palmada i
família / Dolors Cubarsí Grau (aquesta setmana).
(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 Salvadora Serarols Vila i
Joan Surós Sayols / Joan Xarles Pruenca (4rt aniv.).
(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.

14, Dilluns
(19 h. La Cellera) Engràcia caballeria Carles.
---

19, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Eugeni Casacuberta i Dolors Antoner (aniv.)
(19’30 h., Anglès), Celebr. Paraula.
(20 h. La Cellera) - - -

20, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Joan Salvans Bosch i família / Lluís Valls,
Josep Figueras i Maria Viñets, i família / Maria Font
Pèlach i família / Salvadora Serarols Vila i Joan Surós
Sayols / Dolors Pruenca Bayona i Paquita Xarles Arnau /
Jordi Archidona Martorell / Manel Cost García .
(10’30 h, Sant Martí), Josep Muntada Torrent (2on aniv.) /
Mª Carme Tulsà Valentí / Dolors Morera Reverter i Mercè
Pèlach Pol.
(10’30 h. Osor) Celebr. Paraula.
(12 h. La Cellera) - - -

TOTA LA NOSTRA VIDA ÉS ADVENT.
Tota la nostra vida és Advent.
Déu està venint.
Ell ve en la seva paraula,
en el seu Esperit que ens dona la fe,
en els sagraments de l’Església,
en les lluites i alegries de la vida,
en cadascun dels nostres germans i germanes,
sobretot en els més pobres i soferts.
Cal saber esperar Déu.
Cal saber buscar Déu.
Cal saber descobrir Déu.
I mira que hi ha molts que es cansen d’esperar,
perquè els costa afrontar la vida
perquè els poderosos continuen aixafant els febles.
Ens costa cercar Déu en el dia a dia,
en el treball, a casa, en el carrer,
en la lluita pels drets de tots,
en la pregària, en la festa alegre dels germans units,
i fins i tot més enllà de la mort.
El blat de moro i l’arròs estan naixent, bells.
Ha arribat l’Advent.
Després arribarà el Nadal.
Déu arriba sempre.
Obrim els ulls de la fe,
obrim els braços de l’esperança,
obrim el cor de l’amor.
Pere Casaldàliga.

