
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’àngel va dir als pastors: “Us anun-
cio una nova que portarà a tot el 
poble una gran alegria: Avui, a la 
ciutat de David, us ha nascut un 
salvador, que és el Messies, el Se-
nyor. Trobareu un nen en bolquers, 
posat en una menjadora”.

   Déu ens ve a trobar en un infant acabat de néixer, petit i dependent, per fer-
se humanitat i fragilitat. Déu es posa en el lloc dels altres, sobretot dels més 
pobres. Déu s’encarna en l’alè i el plor d’un infant en un pessebre.
   L’Amor és el que fa que puguem posar-nos al lloc dels altres. Déu, que és 
Amor, ho ha fet.
   A casa nostra, mentre arreglem el pessebre o posem llums i boles de color 
a l’arbre de Nadal, no ens oblidem dels pobres.

No hi ha Nadal sense llum.
El Profeta Isaïes diu: “El poble que avançava a les fosques ha vist una gran 
llum”.
A la narració dels pastors, que guardaven de nit els seus ramats, diu que “els 
aparegué un àngel del Senyor i la glòria del Senyor els envoltà de llum”.  
També ens trobarem que uns mags venien d’Orient “guiats per la llum d’una 
estrella”.

La llum porta alegria, la llum fa fora les pors, la llum ensenya el camí, la llum 
indica el lloc on hi ha vida de veritat.

Els pobles i ciutats, aquests dies, s’omplen de llums donant vida als carrers 
i a les cases. Però, ¿és aquesta la llum que nosaltres esperem i celebrem?
Déu no vol il·luminar el món amb bombetes que s’encenen i s’apaguen, sinó 
amb una llum que resplendeixi dia i nit, i que arribi a tothom, inclús als carrers 
i a les llars més fosques.

Càritas ens ho diu ben clar: “NOMËS L’AMOR HO IL·LUMINA TOT”.
Nadal és el naixement d’aquell que ens ha ensenyat a estimar-nos. Nadal és 
la prova de com Déu estima tota la gent d’aquest món.
Aquest Nadal, en la foscor que provoca la guerra, fem l’impossible perquè 
tothom pugui veure una llum d’estimació, de solidaritat, d’acollida, d’amor.

“Sigues Nadal, sigues llum per a tothom”.

LA LLUM DE NADAL

25 de DESEMBRE de 2022  -   NADAL



AGENDA

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS

VIDA DE LES PARRÒQUIES

NADAL ETS TU

Nadal ets tu quan decideixes néixer de nou cada dia
i deixar que Déu entri a la teva ànima.

Ets la campana de Nadal quan invoques,
et congregues i mires d’unir.

També ets una llum nadalenca quan il·lumines
el camí dels altres amb la teva vida,
amb bondat, paciència, alegria i generositat.

Vosaltres sou els àngels de Nadal quan canteu
un missatge de pau, justícia i amor al món.

L’estrella de Nadal ets tu quan condueixes algú
a l’encontre amb el Senyor.

Ets el sopar de Nadal quan
els pobres al teu costat se sacien de pa i esperança.

Ets la nit de Nadal quan, humil i conscient,
reps en el silenci de la nit el Salvador del món
sense soroll ni grans celebracions.

Bon Nadal a tots els qui sembleu Nadal.

(Fragment d’un poema del Papa Francesc)

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

1 de Gener, DIUMENGE. CAP d’ANY.
 (9 h, Anglès), Família Carreras-Caballé / Eugeni Torras 
Roca / Lluís Feliu Trías (aniv.) / Família Caparrós-Espino-
sa / Família Trias-Pujol / Maria Font-Pèlach i família.
(10’30 h, Sant Martí),  -  -  -
(10’30 h. Osor)  Celbr. Paraula
(12 h. La Cellera)  Celbr. Paraula

   La vida de les nostres parròquies aquests dies ha estat 
dedicada a preparar i preparar-se per celebrar el NADAL.
   Hi ha hagut celebracions de la Penitència a sis parrò-
quies.
   Els infants de la Catequesi han fet pessebres i han 
saludat al nen Jesús amb els seus cants i celebracions.
   Hi ha hagut (i encara hi ha) “Pessebres vivents”, Con-
certs de Nadal, representació dels “Pastorets”, etc.
   Procurem que tot el que celebrem comunitàriament, 
tingui també ressó en el nostre cor, i ens faci créixer en 
l’amor als germans.

Dilluns, dia 26. St. Esteve.
Missa de Nadal a l’Església de SANT AMANÇ. A les 11 
h. del matí.  No hi ha Missa a les 19 h. a La Cellera.

Dimarts, dia 27. ANGLÈS.
Missa al Centre de dia “El Molí de Cuc”. A les 10’30 h. 
del matí.  No hi ha Missa a les 8’30 h. a Anglès.

Dissabte, dia 31. Vigília de Cap d’Any.
Misses anticipades igual que els dissabtes.

24, dissabte –  Vigília de NADAL
(18 h., Bonmatí), Roser Vidal, Joan Julià i família / Bar-
tomeu Mitjà, Catalina Vila i família / Dolors Antoner (20è. 
Aniv.) i dif. Família Casacuberta..
(19’30 h. La Cellera)  Celbr. Paraula.
(20 h., Osor),  -  -  -
(24 h. Sant Julià)  -  -  -

25, DIUMENGE - NADAL
(10 h, Anglès), Casilda Reverter (3r. aniv.), Joan Xifre, 
Pere Pèlach, i dif. Família Reverter-Talleda / Eugeni Tor-
ras Roca (3r. aniv.) / Francisca Vilamitjana Nadal i família 
/ Rosa de Jesús Ribeiro i Josep Pinto / Constància de 
Luz Albes i Josep Teixeira / Josep Pidemunt Muñoz (3r. 
aniv.) / Lluís Mª. Feliu Martí (aniv.) / Gabriel Valls i Maria 
Domènech / Jaume Valentí i Àngela Juanhuix / Família 
Domènech-Puig / Salvador Crespo Zamora (4rt. aniv.) i 
esposa Maria Massa Sala / Esposos Francesc Masachs 
Parés i Dolors Sala Armengol / Joan Feliu Trias, Maria 
Caballé Casamitjana, Joan Feliu Caballé, Josep Mº Reque-
na Feliu, Josep Feliu Antoner i Montserrat Trias Massana.
(10’30 h, Sant Martí), Celbr. Paraula
(12 h. La Cellera)  Francesc Vila Grabulosa.

26, Sant Esteve. A SANT AMANÇ.
Josep Muntada Torrent (4rt. aniv.) / Joan Miquel Colomer 
(1er. aniv.) i família.


