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
31 de GENER de 2021 - DIUMENGE 4rt. del TEMPS ORDINARI

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

SALUTACIÓ DEL MOSSÈN
EL PONT VELL de SANT JULIÀ
La “Carta dominical” d’aquest diumenge de l’Arquebisbe de Tarragona, Mons. Joan Planellas, comença parlant de Sant Julià del Llor
i el seu pont.
Imagineu quina sorpresa quan ho he llegit. Com pot ser que, des de
Tarragona algú conegui el “Pont Vell” de st. Julià?
La resposta és evident: El Sr. Arquebisbe és gironí i, abans de ser
Bisbe, ha corregut i conegut diverses parròquies del nostre bisbat i ha
contemplat el bonic pont romànic, de quatre arcades, ben restaurat.
Explica que l’any 1777, en un aiguat, el Ter es va desbordar i va decidir passar per un altre indret més avall. “El Ter i el pont van renyir”.
El Ter segueix avall per les arbredes, mentres el pont roman solitari.
Diu: “Fa pena veure’l tan isolat, ignorat i completament inútil... No fa
de pont”.

DESPATX PARROQUIAL ANGLÈS
Dimecres, de 9 a 12 del matí.
C. Major, 19 (La Doma)
17160 Anglès
Tel. 972 420 253
tatecm@gmail.com

Mons. Joan Planellas aprofita aquesta imatge per parlar de
l’Església. Diu que “ha de ser un pont vivent, movedís, animat per la
força de l’Esperit, atent a les riuades del món i posar-se al servei de
les persones.”
Entenc que vol una Església que vegi bé per on passa l’aigua actual, els conflictes, els sofriments, les decepcions... per poder ser un
veritable pont que ajudi a superar-les, a passar-hi per sobre.
Acaba dient: “Si l’Església no vol quedar-se arraconada i sola com
el pont de Sant Julià, s’ha de mullar els peus i ha de continuar fent
ponts nous.”
Tant de bo entenguem aquestes paraules del Sr. Arquebisbe. Que
les nostres parròquies no quedin com un monument arqueològic,
sinó que esdevinguin veritables “ponts” que animin a tothom a passar-hi per poder trobar Déu en l’amor i la solidaritat cap els germans.

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

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

L’evangeli ens explica que “Jesús
anà en dissabte a la sinagoga i ensenyava. La gent s’estranyava de la
seva manera d’ensenyar, perquè no
ho feia com els mestres de la llei, sinó
amb autoritat”.

Jesús ensenya. No parla per omplir el temps, sinó
que parla perquè té coses a dir. Les seves paraules no són aquella xerrameca repetitiva dels mestres de la Llei, sinó que parla amb seguretat de
Déu i de quina és la voluntat de Déu, perquè Ell sí
que coneix Déu.
La gent es dóna compte ràpidament de qui recita discursos apresos de memòria o de qui parla
d’allò que realment preocupa a la gent. Primer cal
escoltar i comprendre què és el que fa patir a la
gent del poble i no vendre respostes abans de saber la pregunta.
Per això Jesús, abans que tot, es va fer “un del
poble”.

AGENDA
Dimarts, dia 2. LA CANDELERA:
- ANGLÈS. Missa i benedicció de les candeles a
les 8’30 h del matí.
- LA CELLERA. Missa, benedicció de candeles,
i celebració patronal de “Vida Creixent” i de les
Religioses de Vida Consagrada. A l’Església Parroquial, a les 7 h del vespre.

VIDA DE LES PARRÒQUIES
DEFUNCIÓ a ANGLÈS.
Ens ha deixat l’ANTONIO ORTUÑO PIQUERAS.
Havia nascut a Fuente Álamo (Albacete) i ha mort
a Anglès, el dia 24 de Gener a l’edat de 93 anys.
Era vidu d’Encarna Ros Sánchez. Descansi en pau.

VIDA CREIXENT:

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
30, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Dolors Torrent i Joan Surroca /
Maria Torrent Riquer.
(19’30 h., Anglès), - - (20 h. La Cellera) Celebr. Paraula

31, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Dolors Pruenca Bayona i Paquita Xarles Arnau / Miquel Escura Janoher / Maria
Font Pèlach i família / Esposos Mauro Sànchez i
Montserrat Fauchs (aniv.) / Antonio Ortuño Piqueras (aquesta setmana).
(10’30 h, Sant Martí), Celebr. Paraula
(10’30 h. Osor) Maria Planchart Busquets.
(12 h. La Cellera) Albert Vila Llunell (morí a Alemanya)
---

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

7, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Dolors Morera Reverter i Mercè
Pèlach Pol / Joan Xarles Pruenca / Família BoadaEscura / Maria Font Pèlach i família / Pere Matamala Llunell (2n aniv.) / a Sant Antoni / acció de
gràcies a la M. de Déu del Remei.
(10’30 h, Sant Martí), - - (10’30 h. Osor) Celebr. Paraula
(12 h. La Cellera) Celebr. Paraula

Degut a les restriccions que ens imposa la pandèmia, aquest Curs els grups de La Cellera i d’Anglès
encara no s’han reunit.

AUDIÈNCIA del PAPA FRANCESC
al PRESIDENT PEDRO SÁNCHEZ.

El responsable del Grup “Vida Creixent” de La Cellera ha redactat aquesta nota:
Avui, dia 2 de Febrer, diada de La Candelera, de
la presentació de Jesús en el Temple, celebrem la
festa de la Llum, de la benedicció de les candeles,
Festa de Vida Creixent i de la Vida Consagrada.
Cada any, per aquesta diada, el Grup de Vida Creixent celebrava la seva Festa junt amb les Germanes Vedrunes. Aquest any, degut a la pandèmia,
ens veiem limitats a la celebració de l’Eucaristia.
Demanem amb confiança que la LLUM que anuncia aquesta Festa mai deixi de brillar dins els nostres cors i ens acompanyi sempre. Que els propers
anys, podem celebrar-ho amb total normalitat

Fragment del discurs del Sant Pare:

24 d’Octubre de 2020.

La política és una de les formes
més altes de la caritat.
La política no únicament és un art,
sinó que per als cristians és un acte de caritat,
que ennobleix i que moltes vegades porta
al sacrifici de la pròpia vida,
a sacrificar les estones de privacitat,
a tantes coses, pel bé dels altres ...
i això és perquè el polític té a les mans
una missió molt difícil, molt difícil,
envers el país, la nació i la pàtria.

