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
2 de GENER de 2022 - DIUMENGE 2on. després de NADAL

Horari de les misses
DISSABTE ANTICIPADA
- 18’00h a Bonmatí
- 19’30h a Anglès
- 19’30h 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
BON ANY NOU !!!
Fa un any ens va tocar viure unes festes de Nadal força “restringides” per
la pandèmia. En arribar el nou any ens desitjàvem tots que el 2021 fos
diferent. Millor any nou.
Estàvem segurs que haviem après la lliçó: que calia canviar de costums,
que calia ser molt previnguts, que ens haviem de disciplinar per poder
frenar definitivament els contagis.
Va arribar la vacuna: primera, segona i tercera dosis. Fins i tot a la mainada estan vacunant !
I ja ho veieu ... !!! Aquests dies sentim a dir sovint que tal acte ha estat
cancelat, suspès, ajornat, ... per causa dels contagis i els seus confinaments.
Estem començant un nou any, el 2022. Són moments de bons auguris i
de nous propòsits. Els auguris són purs desitjos, els propòsits són compromisos.
Podem demanar la lluna, podem desitjar que desaparegui completament
la pandèmia, però ¿dependrà de nosaltres?
El que sí depèn de nosaltres és l’actitud amb què afrontarem les dificultats
que la vida ens vagi posant en el camí:
- solidaritat i ajuda cap els que més pateixen aquesta crisi
- responsabilitat en les meves accions socials
- mirada més global i no tan individualista
- els interessos comunitaris per sobre dels meus interessos particulars
- carregar-se de valor per actuar acuradament...
Tot això sí que depèn de cada un de nosaltres. Poden ser uns bons propòsits per afrontar un BON ANY NOU.

Evangeli
Evangeli de Sant Joan: “El qui ésla Paraula es va fer
home i plantà entre nosaltres la seva tenda”.
Déu sempre ha parlat amb la humanitat. A vegades
a través de la natura, a vegades a través dels profetes. Però ha arribat el moment que aquesta “Paraula”
s’ha fet carn, carn com al nostra. Ha nascut infant,
com nosaltres, amb tota la grandesa i tota la feblesa
de la condició humana.
I s’ha establert entre nosaltres. Ha acampat en els
nostres pobles.
Jesús és el punt de trobada entre Déu i nosaltres.

AGENDA
Dia 5, dimecres, Vigília de Reis.
Només hi ha una Missa anticipada, a les 18 h. a Bonmatí.

5, dimecres, Vigília de Reis
(18 h. Bonmatí) - - 6, Reis-Epifania.
(9 h, Anglès), a St. Antoni.
(10’30 h, Sant Martí), Celbr. Paraula
(10’30 h. Osor) - - (12 h. La Cellera) - - 8, dissabte –
(18 h., Bonmatí), - - (19’30 h., Anglès), - - (19’30 h. La Cellera) Celbr. Paraula
9, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Jaume Esteba Sala (6è. Aniv.) / Eugeni
Torras Roca / Carme Pèlach Puig (aniv.).
(10’30 h, Sant Martí), - - (10’30 h. Osor) Celbr. Paraula.
(12 h. La Cellera) Maria Buxons, Vda. de Joan Parades (ha mort a St. Gregori).

Dia 6. Epifania, dia de Reis.
Misses igual que els diumenges.

VIDA DE LES PARRÒQUIES

DIA 1 de GENER: DIADA de la PAU.

DEFUNCIÓ a ANGLÈS.
Ens ha deixat la BEATRIU ROS CASADEVALL, a l’edat
de 91 anys. Era natural de Bescanó. Ha viscut i ha
mort a Anglès, el dia 27 de Desembre. Era vídua de
Jaoquim Pla Nogué.
Descansi en la pau del Senyor.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
31, divendres.
(18 h. Bonmatí) - - -

Fragment del MISSATGE DEL PAPA en aquesta
DIADA:

1 Gener, Cap d’Any –
(9 h., Anglès), Josep Feliu Antoner i Montserrat Tias
Massana.
(10’30 h, Sant Martí), Celbr. Paraula
(10’30 h. Osor) - - (12 h. La Cellera) - - -

M’agradaria proposar tres camins per a construir una pau duradora.
En primer lloc, el diàleg entre les generacions,
com a base per a la realització de projectes compartits.
En segon lloc, l’educació, com a factor de llibertat, responsabilitat i desenvolupament.
I, finalment, el treball per a una plena realització
de la dignitat humana.
Aquests tres elements són essencials per a «la
gestació d’un pacte social», sense el qual tot projecte de pau és insubstancial.
							
Papa Francesc.

2, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Eugeni Torras Roca / Maria Font Pèlach
/ Família Boada-Escura / Acció de gràcies a la M. de
Déu del Remei / Angelina Puig Soms (setmana passada) / Beatriu Ros Casadevall (aquesta setmana).
(10’30 h, Sant Martí), Joan i Joaquim Garriga Pèlach.
(10’30 h. Osor) Celbr. Paraula
(12 h. La Cellera) Celbr. Paraula

