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
10 de GENER de 2021 - DIUMENGE del BAPTISME del SENYOR

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 del 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
FESTES SENSE PETONS NI ABRAÇADES
Així comença una notícia que acabo de llegir. “La pandèmia derivada de la COVID-19 s’ha endut els gestos que fèiem habitualment per comunicar-nos, i ha alterat la nostra forma de relacionar-nos: gran part de les nostres relacions socials es
produeixen ara des de la fredor d’una pantalla.”
I m’ha fet pensar.
La nostra vida de cada dia està saturada d’actes i gestos “rituals” que manifesten
la nostra amistat i la pertinença a uns grups específics socials, familiars o religiosos. Però durant aquestes festes ens hem vist obligats a felicitar-nos el Nadal i
l’Any Nou a través d’una pantalla. I hem vist familiars hospitalitzats, a través d’una
pantalla. I hem saludat els que estaven dinant sols i confinats, a través d’una pantalla. I ens estem acostumant a oir la Missa, a través d’una pantalla.
Quan no hi ha altre remei, haurem de fer-ho així. I gràcies!
Però tenim uns sentits i unes necessitats. Necessitem uns rituals en els que puguem participar-hi físicament. Necessitem poder donar-nos la mà, abraçar-nos
i fer petons per revifar el sentiment que formem part d’una família, d’un grup
d’amistat, d’una Església.
Esperem el moment en què la Missa pugui tornar a ser una veritable trobada
de germans, sense mascaretes, uns al costat dels altres, donant-nos càlidament la pau.
Déu faci que no ens acontentem a relacionar-nos “des de la fredor d’una pantalla”.

Evangeli
“Quan sortia de l’aigua veié que el
cel s’esquinçava i que l’Esperit, com
un colom, baixava cap a ell, i es va
sentir una veu des del cel: “Ets el
meu Fill, el meu estimat, en tu m’he
complagut”.
Jesús, en el seu baptisme, pot sentir
ben clara la veu i la voluntat de Déu.
El Pare l’ha enviat al món. L’Esperit
Sant li dóna la seva força. Ara comença
la missió del Fill.
I nosaltres, que hem estat batejats en el nom del Pare, i del Fill i de
l’Esperit Sant, ¿som conscients de la
missió que tenim?

AGENDA

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS

Diumenge, dia 17. St. Antoni Abat. ANGLÈS.

El virus Covid-19 ha obligat a un confinament tan estricte
que no fa possible ni la Fira de St. Antoni ni la tradicional
benedicció dels animals domèstics i de companyia. Aquest
any, doncs, no hi ha cap acte fora de la Missa.

9, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Paquita Batlle (5è aniv.) i el seu espòs Joan
Rosell.
(19’30 h., Anglès), Celebr. Paraula
(20 h. La Cellera) - - -

CATEQUESI:

Donat que la situació pandèmica i el confinament s’han
endurit, i tenint en compte que les activitats extraescolars
(fora de l’escola) estan prohibides, deixem en suspens les
Catequesis d’infants i les trobades de pares i mares. Esperem que vinguin temps millors.

10, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Família Hereu-Tarrés / Dolors Morera Reverter
i Mercè Pèlach Pol / Eugeni Torras Roca i família / Salvadora
Serarols Vila i Joan Surós Sayols / Família Pruenca / Jaume
Esteba Sala (5è aniv.) / Carme Pèlach Puig (aniv.).
(10’30 h, Sant Martí), Germans Joan i Joaquim Garriga
Pèlach.
(10’30 h. Osor) Celebr. Paraula
(12 h. La Cellera) - - -

CALENDARI LITÚRGIC del 2021:

Passades les Festes de Nadal, tornem al Temps Ordinari.
Assenyales aquí algunes dates que aniran marcant els moments “forts” d’aquest any:
- 17 de Febrer, Dimecres de Cendra. Comença la QUARESMA.
- 28 de Març, Diumenge de Rams. Comença la Setmana Santa.
- 4 d’Abril: Diumenge de PASQUA de RESURRECCIÓ.
- 23 de Maig, Diumenge de PENTECOSTA (Pasqua granada)
- 28 de Novembre, 1er. Diumenge d’Advent, camí del NADAL.

-----

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

HE NASCUT EN UN POBLE ...

17, DIUMENGE

He nascut en un poble,
en un bany de llibertat;
nascut en el poble del Crist,
marcat amb el do de l’Esperit,
un poble que em dóna la fe
i em fa caminar amb esperança.

(9 h, Anglès), Eugeni Torras Roca i família / Família Xarles
/ Lluís Valls, Josep Figueras i Maria Viñets (aniv.) / Francesc
Boada Padrosa / Maria Font Pèlach i família / Flor-Maria
Abascal Sepúlveda / Francisca Barnera Martí, Salvador
Solà i Solà, Joan Iglesias Julià i Josep Iglesias Mateo / a
St. Antoni.
(10’30 h, Sant Martí), Celebr, Paraula
(10’30 h. Osor) Antonio Crous Güell i Cèlia Gol Grabulosa.
(12 h. La Cellera) a St. Antoni.

El meu poble va néixer en un estable,
el meu poble va néixer en plena nit,
en un racó tan miserable,
en una cova, molt humil,
el meu poble va néixer clandestí,
molt abans que trenqués el matí.

VIDA DE LES PARRÒQUIES

EL COLL

OSOR

SANT MARTÍ

SANT JULIÀ

BONMATÍ

ANGLÈS

LA
CELLERA
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Exèquies

NOTA: Ens consta que durant la pandèmia, sobretot la primera etapa que les esglésies estaven tancades, hi va haver més difunts dels que
apareixen en aquest quadre (sobretot a Anglès). Nosaltres només comptabilitzem els que se n’han celebrat les Exèquies.

