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
19 de MAIG de 2019 - DIUMENGE 5è. de PASQUA

Horari de les misses
DISSABTE ANTICIPADA
- 18’00h a Bonmatí
- 20’00h 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

ESCRIT DEL MOSSÈN
L’EVANGELI NO S’IMPOSA
En moltes ocasions he d’escoltar comentaris de la bona gent de les nostres parròquies. Molts es lamenten i estan preocupats per la falta d’infants,
d’adolescents i de joves a la catequesi, a la Missa dominical, a la Confirmació i inclús a celebrar la Primera Comunió.
A mi també em preocupa. Però no em sembla convenient recórrer a accions propagandístiques o de pressió que sovint s’insinuen. No vull caure
en extrems proselitistes ni de manipulació de consciències.
M’hi han fet pensar unes paraules del capellà gironí, Mn. Joan Planelles,
que aviat serà l’Arquebisbe de Tarragona. En una entrevista al diari El Punt
Avui, del dia 14 de Maig, deia això:
“L’evangeli no s’imposa, com havia passat abans, ni es posposa, sinó
que es proposa positivament amb una actitud de diàleg obert ...”
Per això em sembla molt urgent anar a l’arrel del problema. Plantejarnos, a cada una de les nostres parròquies, el per què la societat, les famílies tradicionalment cristianes, s’estan quedant al marge de la fe, s’estan
movent en una absència de principis i valors evangèlics en la seva vida
ordinària. Per què viuen tan superficialment ?
I no ens quedem només amb les qüestions. Ens hem de plantejar també
el què hem de fer nosaltres, els creients.
Com podrem proposar l’evangeli a la gent d’avui? Amb quin tipus de
diàleg, amb quines accions, amb quins exemples de compromís social
podrem mostrar els valors de l’evangeli que portem en el cor ?
Tenim feina. Però hi estem treballant.

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

Evangeli
Diu Jesús: “Per l’estimació que us tindreu entre	
   vosaltres tothom
coneixerà si sou deixebles meus.”
El distintiu del veritable cristià no està en si porta una creu o una medalla
penjada al coll. Inclús tampoc està en si freqüenta o no l’església.
El veritable distintiu el trobarem en l’amor efectiu cap els germans que
ens necessiten.
Recordeu allò que tantes vegades hem cantat: “Tothom coneixerà que
som del Crist, si ens estimem com a germans”.

AGENDA
LA CELLERA.
- Dilluns, dia 20. Reunió del Grup de “Vida Creixent”.
A les 4 h. de la tarda als baixos de la Rectoria.
- Dimarts, dia 21. Reunió del Grup “Amics dels
Malalts”, a les 4 h. de la tarda als baixos de la Rectoria.
- Dimecres, dia 22. Celebració de SANTA JOAQUIMA DE VEDRUNA. Missa a les 7’30 h. de la tarda a la
Capella de les Germanes.
- Diumenge, dia 26. Pasqua dels Malalts. Celebració comunitària del Sagrament de la “UNCIÓ dels
MALALTS”. A l’Església Parroquial dins la Missa de
les 12 h.
ANGLÈS.
- Dissabte, dia 25: Festa de la “LLAR de JUBILATS”.
Missa a les 12’30 h. a l’Església Parroquial. Cantarà la
Coral “Cors alegres”.
- ATENCIÓ: aquest dissabte NO HI HA MISSA a les
8 h. del vespre.

VIDA DE LES PARRÒQUIES
DEFUNCIÓ a ANGLÈS.
El dia 12 de Maig ens ha deixat en LLUÍS ISACH
MASÓ, a l’edat de 87 anys. Era vidu de Roser Fàbregas Hortal. Era natural d’Osor, havia viscut a Anglès i
ha mort a Vilafreser, on residia actualment. Hem celebrat la Missa pregant per ell.
PRIMERES COMUNIONS a LA CELLERA.
El diumenge, 12 de Maig, van celebrar la seva Primera Comunió els següents nens i nenes: Ada Ciurana
Torrent, Guillem Ribeiro Rodríguez, Júlia Hernández
Alonso, i Pau Martí Boada. Han culminat dos anys de
preparació, acompanyats dels seus pares.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
18, dissabte –
(20 h, Anglès), C. Paraula : Família Vidal-Serrallonga,
Família Costa-Tura, Família Pont-Boix.
(20 h. La Cellera) Josep Caseta i família / Rosa Collell
Serrat.
19, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Felip Muñoz (aniv.) / Família Vidal-Serrallonga, Família Costa-Tura, Família Pont-Boix / Ramon Esteba Sala (aniv.).
(10 h, Sant Martí), Joaquim Garriga Pèlach / MariaCarme Tulsà Valentí i família Rieradevall / Joan Taberner i Maria Bosch.
(10’30 h. Osor) C. Paraula
(12 h. La Cellera) C. Paraula : Lluís Baixés Cantal,
Roser Coll Cantal i Angelina Baixés Coll.
(12 h. Bonmatí) Andreu Fontané.

Dilluns, dimecres i divendres –
(19 h, La Cellera)
- - -.			
Dimarts i dijous –
(8’30 h., Anglès).		

---

25, dissabte –
(12’30 h., Anglès), Jubilats difunts.
(18 h., Bonmatí), Mª Elena Casacuberta Palmada i
família.
(20 h. La Cellera), C. Paraula
26, DIUMENGE. Pasqua dels malalts.
(9 h, Anglès), Família Hereu-Tarrés / Lluís Valls, Josep
Figueras, i Maria Viñets / Ernest Santalla Torrans i família Santalla-Vilagran.
(10’30 h, Sant Martí), C. Paraula
(10’30 h. Osor), - - (12 h. La Cellera) Rosa Collell Serrat / Lluís Baixés
Cantal, Roser Coll Cantal, i Angelina Baixés Coll.
EL SOMRIURE
El pilot de la Segona Guerra Mundial Antoine de
Saint-Exupéry fou capturat i empresonat.
Explica que, per les mirades despectives i el
tracte dur que rebia dels carcellers...
- Estava segur que em matarien. Em vaig posar
terriblement nerviós. Vaig explorar les butxaques
per veure si alguna cigarreta havia escapat al registre. En trobo una. Però no tenia llumins, se’ls
havien quedat. Vaig cridar al carceller:
– Té foc, per favor? Em mirà, va arronsar les
espatlles i s’apropà per encendre’m la cigarreta.
Els seus ulls accidentalment es creuaren amb els
meus. En aquest moment, vaig somriure. No sé
perquè ho vaig fer. Fou com si una guspira hagués saltat entre els nostres dos cors, les nostres
dues ànimes. Sé que ell no ho volia, però el meu
somriure travessà els barrots i generà un altre
somriure en els seus llavis. M’encengué la cigarreta però es va quedar a prop, mirant-me directament els ulls sense deixar de somriure. Jo li vaig
seguir somrient, conscient d’ell ara com a persona i ja no tan sols com a carceller.
– Tens fills?, em preguntà.
– Sí. Vaig treure’m la cartera per cercar tremolós les fotos de la meva família.
Ell també va treure les fotos dels seus fills. Els
ulls se m’ompliren de llàgrimes. Li vaig dir que temia que no els tornaria a veure. A ell també se li
negaren els ulls de llàgrimes.
De sobte, sense paraules, m’obrí la cel·la i en
silenci sortírem de la presó i, pausadament, per
carrers laterals, sortírem de la ciutat. Allí m’alliberà.
I sense obrir boca, retornà a la ciutat.
Un somriure em salvà la vida.
“Allò que desitges aconseguir, més fàcilment
ho obtindràs amb un somriure que amb la punta
d’una espasa” (William Shakespeare).

