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
27 de DESEMBRE de 2020 - DIUMENGE de la SAGRADA FAMÍLIA

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 9 a 12 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
FELIÇ ANY NOU !!!
Aquests dies no parem de felicitar-nos i desitjar-nos tota classe de bondats.
Com que la celebració de Nadal ja ha estat prou retallada i frustrada per
la normativa (estricta, però necessària) del Procicat, davant els estralls de
la pandèmia, ara ens llancem endavant i tots imaginem i volem un millor
ANY NOU ben diferent del 2020.
Però no és el mateix desitjar i imaginar que treballar i construir.
Construirem un any nou en la mesura que aprenguem què hem fet malament durant l’anterior.
Per això caldrà revisar quines actituds interessades i egoistes han fet
possible que la pandèmia no trobés aturador.
Caldrà veure fins a quin punt cada un de nosaltres ha col·laborat (conscient o inconscientment) a que el virus trobés un camp ben abonat.
Caldrà donar-se compte que no n’hi ha prou en saber què fa mal a la
humanitat, sinó també tenir el valor de no repetir-ho.
Volem un ANY NOU? Proposem-nos treballar perquè el nostre món
sigui habitable; perquè no hi hagi fronteres; perquè hi hagi més dignitat i
respecte entre totes les persones; perquè la justícia no sigui venjativa; perquè els governs no malmetin els presupostos en armament i el dediquin
a sanitat; perquè la corrupció sigui perseguida eficaçment; perquè hi hagi
veritable germanor i solidaritat.
Si som capaços de sembrar aquestes bones llavors, podrem esperar
que l’ANY 2021 sigui una mica millor. Jo també desitjo un BON ANY NOU
A TOTS.

Evangeli
Sant Lluc ens diu: “Quan hagueren complert tot el que ordenava
la Llei del Senyor, se’n tornaren a
Galilea, al seu poble de Natzaret.
El noi creixia i es feia fort, era entenimentat i Déu li havia donat el
seu favor”.
Quina sort tenir una bona família !
En el caliu familiar es transmet la
vida, la parla, els costums i la fe.
L’infant escolta, aprèn i imita tot el
que sent i veu fer als seus pares.

Jo no dubto que Jesús, tot el tresor que portava dins
seu el va anar fent sortir amb l’exemple i l’ajuda que
rebia d’uns pares tan bons com Josep i Maria.
La Sagrada Família de Natzaret hauria de ser el model de totes les famílies que es diuen cristianes.

AGENDA
31 desembre. Vigília de Cap d’any:

Recordar que només hi haurà una Missa anticipada, a
les 18 h a BONMATÍ.

1 de Gener. Cap d’any:

Misses amb el mateix horari que els diumenges.

VIDA DE LES PARRÒQUIES
DEFUNCIÓ a ANGLÈS.

Ens ha deixat la RITA QUESADA i QUESADA. Havia
nascut a Anglès i ha mort a Anglès, el dia 19 de Desembre, als 59 anys d’edat. Estava casada amb Manuel Mellado Benavente. Al cel sia.

DIA del SEMINARI 2020

El resultat de les col·lectes per al Seminari de Girona,
del passat dia 8 de Desembre, fou el següent:
ANGLÈS
285, - €
LA CELLERA
479, - €
BONMATÍ
125, - €
St. MARTÍ SAPR. 90, - €

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
27, DIUMENGE

(9 h, Anglès), Dolors Morera Reverter i Mercè Pèlach
Pol / Maria Font Pèlach i família / Eugeni Torras Roca
i família / Salvadora Serarols Vila i Joan Surós Sayols
/ Joan Xarles Pruenca / Maria Sabench Tallada / Rita
Quesada i Quesada (aquesta setmana) / a la M. de
Déu del Remei.
(10’30 h, Sant Martí), Germans Joan i Joaquim Garriga Pèlach
(10’30 h. Osor) Celebr. Paraula
(12 h. La Cellera) Maria Rosa Collell.

31, vigília Cap d’Any
(18 h. Bonmatí), - - -

1 Gener, CAP d’ANY

(9 h, Anglès), Montserrat Aurich (3r aniv.), Francisco
Aracil i Anna Luz / Enric Castanyer Tarrés.
(10’30 h, Sant Martí), Celebr. Paraula
(10’30 h. Osor) Isidre Ripoll Busquets i família / Família Suy-Berenguer.
(12 h. La Cellera) Maria Rosa Collell.

2, dissabte –

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

3, DIUMENGE

(9 h, Anglès), Maria Font Pèlach i família / Eugeni Torras Roca i família / Salvadora Serarols Vila i Joan
Surós Sayols / Joan Xarles i Carme Arnau / Anna Mª
Boada Clos (aniv.)
(10’30 h, Sant Martí), Dolors Morera Reverter i Mercè
Pèlach Pol / Mª Carme Tulsà Valentí.
(10’30 h. Osor) Celebr. Paraula.
(12 h. La Cellera) Celebr. Paraula.

“L’Àngel de la Llum”
S’explica que una vegada, al cel, l’Àngel de la Llum
comentà a Déu Pare:

- M’han informat que la foscor s’està fent la mestressa del planeta Terra. Voldria assabentar-me
personalment del que succeeix.
- És una missió d’alt risc. Pren mesures. T’espero!
- respongué Déu Pare.
L’Àngel de la Llum, després de sobrevolar, una i
altra vegada, muntanyes, mars, pobles i ciutats
sense poder detectar la maleïda foscor, reprèn el
vol fins al cel. Va a trobar a Déu Pare i li diu:
- Contràriament al que m’havien informat no he
vist la maleïda foscor per enlloc.
I Déu Pare li respongué:
- No t’adonaves que per on passaves desapareixia
la foscor? Tu ets l’Àngel de la Llum, i la llum fa fora
la foscor.
- - - - “El poble que avançava a les fosques ha vist una
gran llum”. (Isaïes 9.)

