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
16 de GENER de 2022 - DIUMENGE 2on durant l’ANY

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

SALUTACIÓ DEL MOSSÈN
SANT TORNEM-HI !
Haven passat ja les festes de Nadal, ara hem tornat al “temps ordinari”.
Hem tornat també a les reunions ordinàries dels Consells parroquials, dels
Equips de Càritas, de les Catequesis, de Vida Creixent, etc.
Una cosa que ja havíem començat, i que ara ens cal reprendre, és el
trebal “sinodal” que el Sant Pare ha volgut fomentar a tota l’Església.
Els grups que ho treballen hi aporten les seves vivències i experiències
de com han anat “febt camí” en els diferents aspectes de la vida parroquial: les catequesis, participació a les Misses, Càritas, teatre, corals,
Mijac, escoltisme ...
Es tracta de veure què els il·lusionava, què els feia créixer, i quines experiències encara són actuals i encara motiven a participar-hi.
Valdria la pena saber, els que no han continuat, per què ho han deixat.
També seria molt enriquidor saber què motiva a alguns, “no-practicants”
o inclús “no-creients”, a comprometre’s en voluntariats actuals.
Convidem tothom qui vulgui aportar la seva experiència, a sumar-s’hi a
aquest treball sinodal.

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

Evangeli
Hi va haver un casament a Canà
de Galilea. La mare de Jesús li diu:
“No tenen vi”. Després diu als qui
servien: “Feu tot el que ell us digui”.
Jesús va venir a aquest món per
fer realitat la presència de Déu entre
nosaltres.
Per això, allà on Jesús hi és present, es respira joia i pau. Els nuvis, els convidats, els qui servien,
la mare de Jesús i els seus primers
deixebles... tots són testimonis de

com la presència de Jesús transforma l’ambient, i
aquell àpat esdevé una veritable festa, les preocupacions es canvien en satisfaccions, de la mateixa manera que l’aiga es converteix en vi.
Això sí: sempre caldrà “fer el que Ell ens digui”.

AGENDA

23, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Família Salvans-Bosch / Eugeni Torras
Roca / Maria Font Pèlach i família / Rosa Garolera
Bertran (7è aniv.) / Francisca Barnera Martí.
(10’30 h, Sant Martí), - - (10’30 h. Osor) Celbr. Paraula.
(12 h. La Cellera) Celbr. Paraula
(12 h. Constantins) Pel poble.

Dilluns, dia 17. LA CELLERA.
St. Antoni abat. A les 19 h. Missa a l’Església parroquial.
Dijous, dia 20, St. Sebastià:
El “Pelegrí de Tossa” arriba a Santa Coloma a les 6 h.
de la tarda.
Dijous, dia 20. ANGLÈS.
Reunió del Consell Parroquial. A les 20 h a La Doma.
Diumenge, dia 23. CONSTANTINS.
Festa de St, Vicenç, patró de la Parròquia. Missa a
les 12 h.

VIDA DE LES PARRÒQUIES
DEFUNCIÓ a ANGLÈS.
Ens ha deixat l’AVELINO ALVES RIBEIRO, a l’edat
de 65 anys. Havia nascut a Spaio de Oleiros Fe (Portugal) i ha mort a Anglès el dia 12 de Gener. Estava
casat amb Mª Carmen García Fernández.
Descansi en pau.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
15, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Joan Motjé i Carme Surroca
(19’30 h., Anglès), Celbr. Paraula.
(19’30 h. La Cellera) - - 16, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Lluís Valls, Josep Figueras i Maria Viñets
/ Eugeni Torras Roca / Maria Font Pèlach i família /
Francesc Boada Padrosa (aniv.) / Família Artigas-Farrés.
(10’30 h, Sant Martí), Celbr. Paraula.
(10’30 h. Osor) - - (12 h. La Cellera) Montserrat de Garriga
--22, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Joan Surroca i Dolors Torrent / Esposos Paquita Batlle (aniv.) i Joan Rosell.
(19’30 h., Anglès), celbr. Paraula
(19’30 h. La Cellera) Jordi Gifre Serarols (2on aniv.)

EL MILLOR REGAL: UN BON PARE.
Cada any, per les festes de Nadal, els pares d’en
Martí l’acompanyen en tren a casa de la seva àvia
per passar-hi uns dies. I ells retornen a casa seva
l’endemà.
Però un bon dia el nen diu als pares:
– Ja soc gran. ¿Em deixeu anar tot sol a casa de
la meva iaia?
Després de parlar-ne entre ells, li accepten el repte.
A l’estació, s’acomiaden del seu fill tot donant-li
alguns consells…, mentre en Martí els respon:
– Ja ho sé... M’ho heu repetit tantes vegades!
El pare li posa a la butxaca un petit sobre tancat:
– Fill, si et trobes malament o et sents insegur…
obre’l.
Ja tenim en Martí, tal com desitjava, assegut dalt
del tren.
Transcorreguts uns trenta minuts, a prop seu, uns
desconeguts comencen a discutir, insultar-se i
fins i tot a pegar-se.
En Martí comença a agafar por i a sentir-se molt
indefens…
Se sent acorralat i els seus ullets llagrimegen.
En aquest moment crític recorda que el pare li ha
posat quelcom a la butxaqueta.
Obre el sobre i llegeix, astorat:
- FILL, SOC AL DARRER VAGÓ!

