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
9 de GENER de 2022 - FESTA del BAPTISME del SENYOR

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
S’HAN ACABAT LES FESTES
Demà, dilluns, més d’un exclamarà: “S’han acabat les festes”. Amb recança o amb alleugeriment veurem que ja han passat les diades de Nadal,
Cap d’Any i Reis.
A l’entrada dels pobles els llums ens desitjàven tan sols això: “Bones Festes”. No importava el motiu. L’important era que es pogués fer festa (amb
permís del Covid). I esperem que la majoría ho hagi pogut disfrutar.
Però ara les “festes” ja s’han acabat. El calendari no posa més dies en
vermell fins a mitjant Abril.
Però per aquells que ens desitjàvem un BON NADAL, amb tot el contingut
que ens porta aquestes dates (Déu-infant, amor, pau i llum per a tot el
món)... per aquest jo diria que no se’ns han acabat les festes !
Perquè Nadal no pot quedar reduït al 25 de Desembre. El misteri de l’amor
d’un Déu que es fa home, no es limita a una data en el calendari.
Per aquell que estima de veritat, Nadal és cada dia.
“És Nadal quan eixugues una llàgrima
en els ulls d’un infant.
És Nadal quan deixes caure les armes
i fas néixer la pau.
És Nadal quan poses fi a una guerra
i s’enllacen les mans.
És Nadal quan fas recular la misèria
amb la teva generositat.
Cda dia podria ser Nadal a la Terra
perquè Nadal, germans, és l’AMOR.”

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

				

Fragment d’un cant de John Littleton.

Evangeli
Sant Lluc ens explica que Jesús fou
batejat per Joan. Després, mentre Jesús
pregava, s’obrí el cel, va baixar cap a Ell
l’Esperit Sant, i una veu digués des del
cel: “Ets el meu Fill, el meu estimat; en
tu m’he complagut.”
A l’establia de Betlem, Maria oferia
el seu fill nadó als pastors i als mags.
Avui veiem com Déu-Pare ofereix el seu

Fill a tot el món.
El presenta com a Fill, perquè Jesús ve de Déu.
Li diu “estimat”, perquè és la gran prova de l’amor
de Déu.
Ens fa saber a tots nosaltres que es complau en tot
el que Jesús dirà i farà.
I Jesús rep la força de l’Esperit Sant per dur a terme
la seva missió.
Cada un de nosaltres, batejats també en l’Esperit
Sant, ¿sabem ja què espera Déu de nosaltres?

AGENDA
ANGLÈS. CATEQUESI.
- Dia 10, dilluns. Es reprèn la Catequesi dels infants.
A les 18 h. a la Doma.
- Dia 11, dimarts. Reunió de pares/mares. A les 18
h. a la Doma.

(10’30 h. Osor) Celbr. Paraula.
(12 h. La Cellera) Maria Buxons, Vda. de Joan Prades
(ha mort a St. Gregori).
--15, dissabte –
(18 h., Bonmatí), - - (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) - - -

Dia 12, dimecres. LA CELLERA.
Reunió del Consell Parroquial, a les 20 h. a la Rectoria.

VIDA DE LES PARRÒQUIES
DEFUNCIONS a ANGLÈS.
- L’AGUSTINA OLLÉ TRAVÉ ens va deixar en plenes
festes de Nadal. Havia nascut a Barcelona, ha viscut
a Anglès i ha mort a Bescanó el dia 26 de Desembre,
als 83 anys d’edat. Era vídua de Lluís Sureda Huix.
- En PEDRO RUIZ SANTIAGO, ens ha deixat a l’edat
de 84 anys. Havia nascut a Lopera (Jaén), ha viscut a
Anglès i ha mort a Salt, el dia 2 de Gener. Era vidu de
Carmen Dongil Díaz.
- La nena LAIA XARLES PRUENCA ha pujat al Cel.
Tenia 20 anys i ens ha deixat el dia 4 de Gener, estant
a l’Hospital de Salt.

DESMOND TUTU (1931 – 2021)
Arquebisbe de l’Església Anglicana a Ciutat del
Cap (Sudàfrica), gran defensor dels drets humans i lluitador pacifista contra l’apartheid.
Recollim algunes de les seves frases més brillants:

Descansin tots en la pau i l’abraçada del Pare del Cel.
“Si ets neutral en situacions d’injustícia, és que
t’has posat al costat de l’opressor”.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
8, dissabte –
(18 h., Bonmatí), - - (19’30 h., Anglès),
Agustina Ollé Travé (va morir
aquest Nadal).
(19’30 h. La Cellera) Celbr. Paraula
9, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Jaume Esteba Sala (6è. Aniv.) / Eugeni
Torras Roca / Carme Pèlach Puig (aniv.) / Pedro Ruiz
Santiago (aquesta setmana).
(10’30 h, Sant Martí), - - -

“El meu pare em deia: No aixequis la veu; millora
el teu argument”.
“Perdona els altres, no perquè mereixin ser perdonats, sinó perquè tu et mereixes tenir pau.”
“Sense perdó no hi ha futur”.
“El perdó et diu que tens una altra oportunitat
per començar de nou”.
“Una persona és persona perquè reconeix els
altres com a persones”.

