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
1 de SETEMBRE de 2019 - DIUMENGE 22è. durant l’ANY

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
LES GALES D’ANGLÈS
A Anglès la Festa Major té nom propi: se li diu “LES GALES”.
De fet n’hi ha dues de “gales”: les grans i les petites. Les “grans” són
el 1er. diumenge de Setembre, la Festa Major; les “petites” són el 2on.
diumenge d’Octubre amb motiu de la Festa de la Mare de Déu del Remei,
patrona de la Vila.
M’agrada molt aquest nom de “gales”. És un concepte elegant, solemne, senyorial. Li dona “pedigrí” a la festa.
Tots sabem que el nom no fa la cosa, però a vegades ens ajuda a recordar el motiu o l’origen de les coses. Per què fem festa?
Actualment es pot fer festa cada dia: la gent es desplaça a les sales de
ball, als concerts, als aplecs i concentracions. Però també, associat a la
festa, hi ha l’abús de l’alcohol (i a vegades les drogues), que fan perdre
la dignitat de la persona i provoquen violències, aldarulls, agressions i,
últimament, s’hi ha associat també els abusos sexuals.
Per això, en aquests moments vull reivindicar el sentit més original (em
sembla a mi) de les Festes Majors.
Per a mi, la Festa del poble ha de ser una veritable “GALA”, ja que
engloba un seguit d’actes, alguns molt diversos (religiosos, tradicionals,
esportius, lúdics, culturals, ...), en un mateix objectiu: celebrar uns dies de
festa popular, a l’abast de tothom, amb el retrobament de les persones i
amb l’estimació que sentim cadascú pel nostre poble.
Desitjo a cada poble que pugui celebrar una bona Festa Major, amb
“classe”.

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: “Quan algú et convida a un dinar de casament, no et posis al primer lloc: si hi hagués un altre convidat més honorable que tu,
el qui t’ha convidat et diria: “Cedeix-li el lloc” i tu, avergonyit, hauries
d’ocupar el darrer lloc.”
El qui només busca figurar, tard o d’hora se li veu la “llauna”. El qui “val”
de veritat, encara que estigui en el lloc més discret, tard o d’hora serà
reconegut per tothom.

AGENDA
Diumenge, dia 1. Gales d’Anglès:
Ofici solemne: 12 h migdia. Cors alegres.

Dilluns, dia 2. ANGLÈS:
Missa pels difunts a les 12 h. No hi haurà Missa a les
19 h a La Cellera.

Dissabte, dia 7. BONMATÍ:

(10’30 h. Osor) Paraula.
(12 h. La Cellera) Paraula
(12 h. Anglès – Gales) Pere Pèlach Pol (aniv.) / Família
Reverter-Talleda / Pel Poble .

2, dilluns.
(12 h. a Anglès) Per tots els difunts de la Parròquia.
---

7, dissabte –

La Missa de les 6 h. tarda se celebrarà a la Capella de
la Casa Bonmatí.

(18 h., Bonmatí), - - (20 h., Anglès), Paraula
(20 h. La Cellera) - - -

Dissabte, dia 7. LA CELLERA:

8, DIUMENGE – Naixement de la Mare de Déu.

a la Missa de les 8 h. vespre se celebrarà la Festivitat
de la Mare de Déu de Sales, patrona de la Parròquia.

Diumenge, dia 8. FESTA de CONSTANTINS:
a les 12 h. migdia hi haurà Celebració de la Paraula i
Comunió.

(9 h, Anglès), Família Salvans-Costa / Lluís Valls, Josep Figueras i Maria Viñets.
(10’30 h, Sant Martí), - - (12 h. Constantins) Paraula
(12 h. La Cellera) Paraula
(12’30 h. Santuari d’El Coll) Mª Dolors Pons Sala i
Josep Cerver Coll / Família Gol-Torrent.

Diumenge, dia 8. FESTA de la Mare de Déu del
COLL.
Hi haurà Missa en el Santuari a les 12’30 h. migdia.

VIDA DE LES PARRÒQUIES
Defunció a LA CELLERA:

BENAURANCES EN CLAU DE L’EDUCADOR
• Feliços els qui estimen fins a caure rendits,
perquè ells veuen a Déu.
• Feliços els qui dubten, perquè ells trobaran el
camí.

El passat dia 23 d’Agost va morir a Salt en PERE
QUINTANA FARRÉS, a l’edat de 80 anys. Havia nascut i viscut a Sant Martí de Llémena (Les Serres). Era
solter. Vam pregar per ell.

• Feliços nosaltres que tenim la sort de caminar
al costat dels joves i poder compartir el dia a dia,
els temors, les equivocacions i sobretot l’alegria de
viure.

PREVISIONS PER AQUEST SETEMBRE:

• Feliços els nens i joves que troben educadors
il·lusionats i amb sentit profund en les seves vides.

- Dies 1 i 2: Les Gales d’Anglès.
- Dia 7: Celebració Mare de Déu de Sales. La Cellera.
- Dia 8: Festa Major de Constantins.
- Dia 8: Festa de la Mare de Déu del Coll.
- Dia 11: Festa de la Gent Gran. Bonmatí.
- Dia 29: Aplec de Sant Amanç.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
31, dissabte – Sant Ramon.
(18 h., Bonmatí), - - (20 h., Anglès), Paraula
(20 h. La Cellera) Josep Roca i Esteve i família.

1, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Família Boada-Escura / Acció de gràcies a la M. de D. del Remei / Remei Antoner Antoner
i família / Maria Font Pèlach i Salvador Colomer Coll
/ Matilde Padín Espiñeira i els esposos Àngela Roure
Montada i Josep Ridorsa Mas / Ramon Albó / Família
Camargo-Soto i Família Mantas-Orozco.
(10’30 h, Sant Martí), Joan Taberner i Maria Bosch /
Família Domingo Llistosella, i Enric Flor Morte.

• Feliços els que treballem amb els nens i joves
més necessitats perquè Déu ens crida a través
d’ells a descentrar, a ser creatius, a ser pacients,
a valorar el que som i el que tenim. Ens interpel·la
i ens convida a no acomodar-nos.
• Feliços els qui sembren la llavor de l’Esperança,
perquè ells recolliran d’alguna manera aquests
fruits.
• Feliços els perduts, dispersos i esgarriats: Déu
els busca i a través dels educadors seran reconduïts a la vida.
• Feliços els que eduquen a la felicitat, perquè ells
seran feliços.
• Feliços els lluitadors per un món més just i una
societat més humana, perquè ells també construeixen el Regne de Déu.
• Feliços els qui busquen i ensenyen la pau, l’amor,
la justícia, perquè ells col·laboren en la construcció d’un món nou.
• Feliços els oberts de cor, perquè ells escoltaran
la veu de Déu.

