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
17 de Febrer de 2019 - DIUMENGE 6è. durant l’ANY

Horari de les misses
DISSABTE ANTICIPADA
- 18’00h a Bonmatí
- 19’30h a Anglès
- 20’00h 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
- 19’00h - La Cellera (Capella Gnes.)

Horari dels
serveis parroquials
ROSARI
Abans de les misses
RECONCILIACIÓ INDIVIDUAL –
Confessions
Abans o després de les misses,
indicant-ho al mossèn
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 10 a 12’30 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

ESCRIT DEL MOSSÈN
ESGLÉSIA “EN SORTIDA”
El repte més gran de l’Església catalana és, en paraules del Papa
Francesc, “la sortida evangelitzadora i missionera”.
És evident als ulls de tots que la gent està deixant de “venir” a
l’Església. Per tant cal “sortir”, anar a trobar-los.
Aquesta és l’única resposta a la situació actual. S’ha acabat el
temps de “cristiandat”. L’Església ha de sortir a les perifèries.
Els joves fa anys que omplien els locals i les activitats parroquials.
Ara, els corrents de pensament secularitzat, els canvis culturals,
l’accentuació del compromís polític, els hi ha obert uns altres camps
on s’hi senten més realitzats. I ja no els veiem en cap acte religiós.
En aquests moments, doncs, és necessària una represa de l’anunci
de l’evangeli en el món dels joves, amb veritable esperit missioner.
És veritat que alguns joves se senten Església quan la veuen viva
i compromesa amb les realitats socials, i també allà on hi participen altres joves: hem vist multituds a les Jornades Mundials de la
Joventut amb el Papa; també molts a les Trobades de Taizè. També trobem joves a les accions de voluntariat a Càritas, a les ONGs,
a les recaptes d’aliments, als serveis de la gent gran, a l’acollida
d’immigrants i refugiats, ...
Per això penso que els joves tenen futur dins l’Església si poden
descobrir que els creients tenim una vivència sòlida de comunitat
cristiana, arrelada en el coneixement personal de Jesús, expressada en una litúrgia entenedora, i viscuda en la fraternitat i el servei a
les “perifèries” de la nostra societat.
I el que dic dels joves, ho penso també dels pares i mares joves,
amb fills petits per educar.

Evangeli
Tots coneixem les “benaurances” són tot un
programa de vida autènticament cristiana. I, a la
vegada, són una exaltació, un aplaudiment, que
Jesús dirigeix als qui ho han deixat tot per seguirlo a ell.
La versió de Sant Lluc, però, inclou també
l’advertència severíssima que Jesús adreça als
qui viuen de manera completament oposada. “Ai
de vosaltres, els qui ara rieu: vindrà el dia que
us doldreu i plorareu”.

VIDA DE LES PARRÒQUIES

AGENDA
ANGLÈS:
Dilluns, dia 18. Reunió del grup “Amics dels
malalts”. A 2/4 de 5 h. de la tarda a La Rectoria.
LA CELLERA:
Dilluns, dia 18. Reunió del grup “Vida Creixent”.
A les 4 h. de la tarda a La Rectoria.
Dimarts, dia 19. Reunió de Junta de Càritas Parroquial. A les 7 h. de la tarda a La Rectoria.
Dimecres, dia 20. Reunió del Consell Parroquial.
A 2/4 de 9 del vespre a La Rectoria.

DEFUNCIÓ a ANGLÈS:
Aquest passat dia 13 de Febrer ens va deixar en
DOMINGO VÉLEZ MÉNDEZ, a l’edat de 71 anys.
Havia nascut a Anglès i ha mort a Anglès. Era
solter. Que Déu l’aculli en el seu repòs.
EL PAPA ALS EMIRATS ÀRABS
El Papa i Gran Imam d’Al-Azhar Ahma, el passat 4 de Febrer, van signar un manifest sobre
la germanor humana per la pau mundial i la
convivència comuna.
Els dos líders recorden que el Creador «ens
ha concedit el do de la vida per cuidar-lo.
Un do que ningú té dret d’eliminar, amenaçar o manipular al seu gust ... Per això,
condemnem totes les pràctiques que
amenacen la vida com el genocidi, els actes terroristes, el desplaçament forçat,
el tràfic d’òrgans humans, l’avortament i
l’eutanàsia i les polítiques que donen suport a tot això».
També declaren «fermament que les religions mai incitin a la guerra i no sol·licitin
sentiments d’odi, hostilitat, extremisme
o crida a la violència o al vessament de
sang. Aquestes desventures són fruit de
la desviació dels ensenyaments religiosos, l’ús polític de les religions i fins i tot
de les interpretacions de grups d’homes
de religió».
Per aquesta raó «demanem a tots que
deixin d’instrumentalitzar les religions per
incitar a l’odi, la violència, l’extremisme i
el fanatisme cec i que deixin d’usar el nom
de Déu per justificar actes d’assassinat,
exili, terrorisme i opressió».
El Papa i el Gran Imam recorden que «Déu,
Totpoderós, no necessita ser defensat per
ningú i no vol que el seu nom sigui usat
per atemorir la gent».

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
16, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Mª Elena Casacuberta Palmada
i família.
(19’30 h., Anglès), Família Artigas-Farrés
(20 h. La Cellera) Celebr. Paraula
17, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Lluís Valls, Josep Figueras i Maria Viñets / Esposos Mauro Sánchez i Montserrat
Faüchs / Basilio González Escribano i família /
Domingo Vélez Méndez (aquesta setmana).
(10’30 h, Sant Martí), Família Domingo-Llistosella
i Enric Flor Morte
(10’30 h. Osor) Celebr. Paraula
(12 h. La Cellera) - - dilluns, dimecres i divendres –
(19 h, La Cellera)
- - -.
				
dimarts i dijous –
(8’30 h., Anglès).		
--23, dissabte –
(18 h., Bonmatí), - - (19’30 h., Anglès), Celebr. Paraula
(20 h. La Cellera) en acció de gràcies.
24, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Família Hereu-Tarrés
(10’30 h, Sant Martí), Celebr. Paraula
(10’30 h. Osor) Josep Raset Fontaner (1er. anivers.)
(12 h. La Cellera) Josep Roca Farrés ( 7è. anivers.)

