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
25-26 de DESEMBRE de 2021 - NADAL i DIUMENGE de la SAGRADA FAMÍLIA

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

SALUTACIÓ DEL MOSSÈN
LA LLUM DE NADAL
“El poble que avançava a les fosques ha vist una gran llum”. Així comença la
primera lectura de la Missa de la nit de Nadal.
Nadal és llum. No llumenetes artificials, sinó un gran resplendor que ho embolcalla tot. És llum de veritat, és claredat que tot ho inunda.
Aquella nit (diu l’Evangeli) els pastors que vetllaven es van veure “envoltats de
llum” i els Mags vinguts d’Orient buscaven l’infant seguint la “llum d’un estel”.
La llum està en l’inici de tota vida, de tot camí. Al començament del món (diu el
llibre del Gànesi) Déu creà la llum.
Per als creients, el naixement del Fill de Déu entre nosaltres, és la gran prova
d’amor de Déu per la humanitat. Déu ve a caminar amb nosaltres.
Fora pessimismes !!! Encara que hi hagi moltes foscors en el nostre món, nosaltres sabem que hi ha un camí. Ho veiem clar. Sabem cap on anem.
I és la llum de Nadal la que il·lumina el nostre camí. Per això fem festa i ens alegrem amb els cants dels àngels: “Glòria a Déu a dalt del cel, i a la terra pau...”
Més d’un em podria dir: “Mossèn: no cal que s’esforci a parlar d’aquestes coses
tan celestials. Per a la majoria de la gent, la setmana després de Nadal serà igual
(si no més trista i fosca) que la setmana d’abans de Nadal.”
I jo els respondré: “És que no han celebrat el Nadal. Han fet festa, han disfrutat
d’uns dies del calendari que estaven de color vermell, com tants d’altres. Però no
ha nascut res de nou en el seu cor. No han celebrat el naixement d’aquell que és
la LLUM.”
Que tinguem tots un BON i AUTÈNTIC NADAL !!!

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

Evangeli
Diu l’evangeli: “Mentre eren allà (a Betlem) es van complir els dies i va néixer
el seu fill, el primogènit. Maria l’embolcallà i el posà en una menjadora, perquè no havien trobat lloc a l’hostal”.
Enmig d’una gran pobresa neix un infant. Podia passar desapercebut per a
tot el món. Però aquell infant es fa gran i el seu missatge arriba al cor de moltes
persones que han canviat l’ordre dels valors socials i han comprovat que en la
humilitat, la senzillesa i la pobresa és on s’hi pot trobar l’amor i la pau de veritat.

AGENDA
28, dimarts. ANGLÈS.

Reunió del Grup de “Vida Creixent”. A les 4 h. tarda a la
Rectoria.

DIUMENGE, DIA 26 de DESEMBRE,
FESTA de la SAGRADA FAMÍLIA.

31, Final d’Any.

Només hi haurà Missa anticipada a BONMATÍ, a les 18 h.

VIDA DE LES PARRÒQUIES
DEFUNCIÓ a ANGLÈS:
Ens ha deixat l’ANGELINA PUIG SOMS, a l’edat de 86
anys. Havia nascut a Anglès i ha mort a Anglès el dia 20 de
Desembre. Estava casada amb Pere Méndez Gambín.
Que descansi en pau.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
25, NADAL
(10 h, Anglès), Família Xarles-Pruenca / Enric Castanyer
Tarrés / Esposos Salvador Crespo Zamora (3er. aniv.) i Maria Massa Sala / Esposos Dolors Sala Armengol i Francisco
Masachs Parés / Francisca Vilamitjana Nadal / Maria Caballé Casamitjana, Joan Feliu Trias, Joan Feliu Caballé, Lluís
Mª. Feliu Martí i Josep Mª. Requena Feliu / Lluís Valls, Josep Figueras i Maria Viñets / Eugeni Torras Roca (2on. aniv.)
/ Lluís Carreras Pont i família / Josep Grabulosa Pagespetit
i família / Gabriel Valls Bancells i Maria Domènech Puig /
Angelina Juanhuix Surós i Jaume Valentí Pou.
(10’30 h. Sant Martí) Celbr. Paraula
(12 h. La Cellera) - - -

26, DIUMENGE – St. Esteve / Sagrada Família.
(9 h, Anglès), Maria Sabench Tallada / Maria Font Pèlach i
família / Angelina Puig Soms (aquesta setmana).
(10’30 h, Sant Amanç), Josep Muntada Torrent (3er. Aniv.)
/ Els germans Joan i Joaquim Garriga Pèlach / Joan Miquel
Colomer.
(10’30 h. Osor) Celbr. Paraula
(12 h. La Cellera) - - ---

31, divendres.
(18 h. Bonmatí) - - -

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) - - (19’30 h. La Cellera) - - -

2, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Eugeni Torras Roca / Maria Font Pèlach.
(10’30 h, Sant Martí), Joan i Joaquim Garriga Pèlach.
(10’30 h. Osor) Celbr. Paraula
(12 h. La Cellera) Celbr. Paraula

Déu s’ha fet home de la manera més normal: naixent d’una mare i creixent en el marc més normal,
com és dins una família.
La família ha estat, durant molts segles, la primera
escola per als infants. En l’ambient familiar un va
aprenent a estimar i a sentir-se estimat, a parlar i a
escoltar, a compartir i a ajudar, a respectar i a ser
respectat, a creure i a pregar.
La família cristiana ha estat també la primera
“església”.
Avui, diada de la Sagrada Família, preguem per
les nostres famílies actuals. Algunes han canviat
tant que no s’assemblen gaire a la del fuster de
Natzaret.

EL NADAL PERSONAL, SEGONS EL
PAPA FRANCESC.
Nadal sóc jo mateix: quan em decideixo a néixer de nou cada dia i deixar que Déu entri en la
meva vida.
L’estel de Nadal sóc jo mateix: quan acompanyo a
algú a trobar-se amb el Senyor.
El regal de Nadal sóc jo mateix: quan sóc de veritat amic i germà de tot ésser humà.
El sopar de Nadal sóc jo mateix: quan alimento
amb pa i amb esperança el pobre que està al meu
costat.

BON NADAL A TOTHOM !!!

