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
15 de Setembre de 2019 - DIUMENGE 24è de 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
COM TROBAR ALS MOSSENS:
Mn. Josep-Maria Castellà
972 420 253 – 666 64 31 36
Mn. Josep Farrerons (diaca)
608 84 69 56

ESCRIT DEL MOSSÈN
TORNADA A L’ESCOLA
Ho hem viscut aquesta setmana: ha començat un nou curs i la mainada ha tornat anar a l’escola.
Per a les famílies ha estat un alleujament això de no haver d’aguantar
la canalla tot el dia a casa. Més d’un avi ha respirat tranquil.
Per als alumnes, pot haver-hi l’alegria de retrobar companys i també el
goig de situar-se un esgraó més amunt: han pujat de curs. Segur que
es barregen els sentiments de disgust per unes vacances que s’han
acabat i el goig d’aprendre moltes més coses.
I a les nostres parròquies, què?
No podem pas dir que hagin estat tancades per vacances durant
l’estiu: no s’ha deixat de celebrar les misses i altres sagraments; hem
tingut aplecs i festes majors (encara avui Osor està de Festa Major),
heu rebut el Full cada setmana. No hem desconnectat.
Però sí que hem aturat la Catequesi i les reunions de Grups i Consells.
Abans d’acabar el Setembre hem de “tornar a l’escola”, hem de tornar
a la feina de donar nova vitalitat a les nostres comunitats parroquials.
Tenim uns reptes plantejats, i cal afrontar-los:
-------------------------------------------------------------------------------• Volem crear un Consell Pastoral de l’Arxiprestat, per poder fer
camí junts totes les parròquies.
• Ens estem plantejant quin tipus de Catequesi podem oferir a
les famílies cristianes que volen fer un treball d’iniciació cristiana
per als seus fills.
• Veiem que alguns Equips de treball (Consells, Càritas, ...) reclamen una renovació de persones.
-------------------------------------------------------------------------------Està clar que no podem aturar-nos ni adormir-nos. Posem-nos-hi ja !!!

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
Els fariseus i mestres de la Llei desaproven l’actitud oberta de Jesús,
que s’acosta i dialoga amb els pecadors. Jesús, amb dues paràboles,
descriu la forma d’estimar gratuïta i generosa que Déu té amb els seus
fills. El compara a un pastor que busca l’ovella que s’ha perdut i a una
dona que busca la moneda que ha perdut.

El Déu que ens mostra Jesucrist és un Pare que,
no sols busca, un a un, els fills que s’han perdut,
sinó que organitza tota una festa quan ha pogut retornar-los a casa. “Veniu a celebrar-ho: he trobat
l’ovella que havia perdut”.

AGENDA
Diumenge, dia 15. “El Terç”
Festa Major d’Osor. Missa a les 10’30 matí. A les
18’15 tarda: Ball del Ciri.

Dilluns, dia 16. LA CELLERA.
Reunió del Grup de “Vida Creixent”. A les 4 h. de
la tarda als baixos de la Rectoria.

Dimecres, dia 18. LA CELLERA.
Reunió del Consell Parroquial. A les 8’30 h. del
vespre als baixos de la Rectoria.

Diumenge, dia 22.
Aplec al Santuari de la Mare de Déu de LA SALUT
de St. Feliu de Pallerols. Missa a les 13 h.

---

21, dissabte –

(18 h., Bonmatí), Carme Freixas Planas (aniv.)
(20 h., Anglès), Família Artigas-Farrés
(20 h. La Cellera) Paraula

22, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Lluís Carreras Pont i família / Lluís
Valls, Josep Figueras i Maria Viñets / Família Font
- Pèlach.
(10’30 h, Sant Martí), Família Domingo – Llistosella
i Enric Flor Morte.
(10’30 h. Osor) Paraula
(12 h. La Cellera) - - EL PESCADOR I L’EMPRESARI
Un empresari estava en el moll d’un poble costaner.
Arribà una barca amb un sol tripulant i unes
quantes tonyines molt grosses.
L’empresari felicità el pescador y li preguntà:
- Quant de temps ha tardat a pescar-les?

VIDA DE LES PARRÒQUIES
SANT MARTÍ SAPRESA.
Casament a Sant Pere Sestronques.
Diumenge passat, dia 8 de Setembre, van contreure matrimoni a la Capella de Sant Pere Sestronques
SANTIAGO ANADÓN MÉNDEZ i SÍLVIA RODRÍGUEZ DÍEZ, naturals i veïns de Barcelona tots dos.
Va oficiar la cerimònia el diaca Mn. Josep Farrerons.

DEFUNCIÓ a BONMATÍ.
El dia 5 de Setembre ens ha deixat en JOAN GRABULOSA MARÈS, a l’edat de 83 anys, veí de Bonmatí. La cerimònia exequial es va fer al Tanatori de
Salt.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
14, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Mª Elena Casacuberta Palmada i
família.
(20 h., Anglès), - - (20 h. La Cellera) Paraula

15, DIUMENGE. Mare de Déu dels Dolors.
(9 h, Anglès), Família Salvans-Costa / Maria Font
Pèlach.
(10’30 h, Sant Martí), Paraula
(10’30 h. Osor) Dolors Hortal Casas (aniv.)
(12 h. La Cellera) - - -

- Oh! Només una estoneta – replicà el pescador.
- Per què no dedica més temps a la pesca?
- Amb aquestes ja en tinc prou per cobrir les
necessitats de la família.
- I... què fa la resta del temps?
- Jugo amb els fills, ajudo la meva dona, vaig
a passejar, faig migdiada, vaig a tocar la guitarra amb els amics... Tinc el dia ben ocupat.
- Miri, jo sóc empresari. Hauria de dedicar més
temps a la pesca i així podria comprar una barca més gran.
Amb els beneficis podria fer-se una flota de
barques de pesca.
En comptes de vendre als intermediaris podria
arribar a tenir la seva pròpia fàbrica de conserves i comercialitzar el seu producte.
Hauria d’anar a viure a la gran ciutat per dirigir
la seva pròpia empresa en expansió.
- I després, què?
- Podria vendre l’empresa i fer-se milionari.
Llavors es podria retirar en un poblet costaner
on podria jugar amb els seus néts, ajudar la
seva dona, anar a passejar, fer migdiada, anar a
tocar la guitarra amb els amics...
- Precisament és el que estic fent ara, senyor. Per què haig d’esperar tant?

