
L A  VA L L  D E  L E S  E S G L É S I E S
SUPLEMENT DEL FULL PARROQUIAL

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@gmail.com

SALUTACIÓ DEL MOSSÈN

Anglès · Bonmatí · Constantins · La Cellera de Ter · Osor
Sant Julià del Llor · Santa Maria del Coll · Sant Martí Sapresa

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 de les misses

Evangeli

   L’evangeli d’avui ens presenta Joan Bap-
tista convidant a la gent a convertir-se. I 
deia: “Demostreu amb fets que us voleu 
convertir”.

   Tots sabem que hem de canviar la nos-
tra manera de viure sinó, aquest món, en 
comptes de ser la casa de tots, esdevindrà 
la tomba de tots.
   Les guerres maten. Però les injustícies, també; el desamor enfronta les per-
sones, la violència ha entrat a les llars. La mentida ens porta malviure.
   Convertir-se, comença dins el cor de cadascú, però ha de poder arribar al 
germà.

L’Evangeli d’aquest segon diumenge d’Advent ens porta unes paraules del 
profeta Isaïes: “Una veu crida en el desert: Obriu una ruta al Senyor, aplaneu-li 
el camí”.

El nostre món és un laberint de camins. Cada forma de pensar, cada manera 
de ser, cada ideologia... marca el seu camí. No tots porten a un lloc segur. 
Alguns queden tallats de sobte pel precipici de la mort, el suïcidi, l’autodes-
trucció, ... però tots busquen el mateix: la felicitat.

Joan Baptista, fa 2.000 anys, anunciava l’arribada del Messies, el qui és la 
gran esperança per aquest nostre món.
Però, per poder-lo rebre, cal un canvi d’actituds, una conversió, una altra ma-
nera de fer les coses. “Aplaneu-li el camí”.

Què podem fer nosaltres en aquest Advent?
– estimar de veritat a qui necessita amor
– saludar al desconegut
– dialogar amb el foraster que acaba d’arribar
– fer de mediador entre els que estan enfadats
– animar i fer costat a qui ha perdut l’esperança
– parlar de Déu amb qui ha perdut la fe

Així podem anar obrint camins que portin a la pau, l’amistat, la confiança... 
camins cap el veritable amor. Camins cap a Déu, perquè Déu és amor. I tot-
hom qui estima i se sent estimat és molt feliç.

“OBRIU UNA RUTA AL SENYOR”

4 de DESEMBRE de 2022  -   DIUMENGE 2on d’ADVENT



AGENDA

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS

VIDA DE LES PARRÒQUIES

PREGÀRIA D’ADVENT

El meu cor s’alegra i és feliç
perquè Jesús ve a nosaltres.

El meu cor s’omple de goig
perquè ens mostra els dons del Regne:
la pau, el perdó, l’amor i la justícia.

Jo també vull ser missatger
de la seva tendresa, amistat i alegria.

Jesús:
que tothom pugui veure la vostra llum.

Colomer / Josep-Maria Tomàs Dalfó i Pilar Tomàs Fort / 
Alfred Barnada Janer (aquesta setmana).
(10’30 h, Sant Martí),  -  -  -
(10’30 h. Osor – Celbr. Paraula)   Marcelino Murillo Egea 
(1er. anivers.)
(12 h. La Cellera) Celbr. Paraula.
- - -

7, dimecres. Vigília Puríssima -
 (18 h., Bonmatí),  -  -  -
(19’30 h. La Cellera)  -  -  -

8, LA PURÍSSIMA.
 (9 h, Anglès),  -  -  -
(10’30 h, Sant Martí), Celbr. Paraula.
(10’30 h. Osor)  -  -  -
(12 h. La Cellera)  Dolors Garangou Franch i família
- - - - -

10, dissabte –  
(18 h., Bonmatí), Mª. Gràcia Casadevall Clavaguera (1r. aniv.)
(19’30 h., Anglès),  Ramon Caballé Panosa (2on aniv.) / 
Joan Riera Anglada, Pau Obiols Pidevall, Dolors Iglesias 
Lladó i família / Miquel Badosa Martí i Clara Puig Servosa.
(19’30 h. La Cellera)  Celbr. Paraula.

11, DIUMENGE
 (9 h, Anglès), Antònio Tomàs Almar i Manuela Dalfó Ros 
/ Josep Tomàs Soler i Dolors Fort Frigola.
(10’30 h, Sant Martí), -  -  -
(10’30 h. Osor)  Celbr. Paraula
(12 h. La Cellera)  Francesc Vila Grabulosa.

BAPTISMES
ANGLÈS.   El passat dissabte, dia 26, varen rebre el Sa-
grament del Baptisme dos germans: l’ANTONI-OLIVER 
PUIG (de 3 anys) i en MARC-ROBERT PUIG (de 10 me-
sos). Son fills d’Eduard Puig (d’Anglès) i de Lauren-Eli-
zabeth Begany (de Missouri-EE.UU.), i que resideixen a 
Austràlia. A l’Antoni el van apadrinar el seu besavi Antoni 
i l’àvia Bonnie-Sue. A en Marc el van apadrinar l’avi Xa-
vier i la Susan-Renee.
   Felicitem a tota la família.

DEFUNCIÓ.
ANGLÈS.  Ens ha deixat l’ALFRED BARNADA JANER, a 
l’edat de 88 anys. Havia nascut a Anglès i ha mort també 
a Anglès, el dia 28 de Novembre. Era vidu de Concepció 
Peracaula Costa.
   Descansi en pau.

Dia 6, dimecres. ANGLÈS.
Missa a les 8’30 h matí.

Dia 6, dimecres. LA CELLERA. “APLEC de TAR-
DOR” a SANTS JUST i PASTOR.
11 h. a l’Ermita: Ruta “Advent, camí cap a la PAU”. Re-
flexió i Celebració de la Paraula.

Dia 7, dijous. Misses anticipades:
18 h. a BONMATÍ / 19’30 h. a LA CELLERA.    * No hi ha 
Missa ni Celebració a ANGLÈS.

Dia 8, dijous: LA PURÍSSIMA:
Misses igual que els diumenges.

Dia 8, dijous: Celebració de La Puríssima a LA 
CELLERA:
En acabar la Missa de 12 h, projecció d’un “video” sobre 
la Parròquia de La Cellera.
   A les 17’30 h de la tarda, a l’Església Parroquial: Con-
cert de Corals (Ipso Lauro, Cors Alegres, Rosó, i Rossi-
nyol de Sales). Concert d’orgue a càrrec de Manel Badia.

Dia 11, diumenge. SANT MARTÍ:
A les 10’30 h. Missa i Celebració Comunitària del Perdó.

3 de Desembre, dissabte –  
(18 h., Bonmatí),  -  -  -
(19’30 h., Anglès), Celbr. Paraula.
(19’30 h. La Cellera)  -  -  -

4, DIUMENGE
 (9 h, Anglès), Família Boada-Escura / acció de gràcies 
a la M. de Déu del Remei / Família Hereu-Tarrés / Famí-
lia Carreras-Caballé / Maria Font Pèlach i família Font-


