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
22 de SETEMBRE de 2019 - DIUMENGE 25è. 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
QUÈ ÉS i QUI FORMA PART
del CONSELL PARROQUIAL.
Moltes vegades hem comentat que el rector d’una parròquia no ha
de ser el “Senyor Feudal” que mana i ordena sobre tots els aspectes
de la vida parroquial.
Evidentment que, davant del Sr. Bisbe, el rector és el responsable de
tota la vida i activitat de les parròquies que li han sigut encomanades.
Però la forma d’exercir aquesta responsabilitat és compartida amb altres agents de la pastoral. La manera d’exercir aquesta co-responsabilitat se sol fer a través del Consell Pastoral Parroquial.
Normalment formen aquest Consell diverses persones que representen les activitats parroquials: Catequesi, Celebracions, Caritat, activitats culturals, economia, etc. També hi pot haver persones que, a títol
personal (encara que no representin cap grup), aportin la seva opinió,
projectes o forma de pensar per dinamitzar la vida i activitat parroquial.
A aquests últims vull adreçar-me avui. Tota aquella persona que
té ganes de veure una nova cara de l’Església, no tan envellida, més
propera a la realitat, més evangèlica, més implicada en la lluita social,
més portadora d’il·lusió i esperança a joves i grans, ... està invitada
a participar en aquest treball dinamitzador i renovador de les nostres
comunitats parroquials.
El CONSELL PASTORAL de la teva Parròquia necessita persones així.
T’hi apuntes? No importa l’edat. El que sí importa és tenir un esperit jove.

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: “Ningú no pot servir dos amos: si estima l’un, no estimarà l’altre... No podeu ser servidors de Déu i de les riqueses”.
Els diners, les riqueses, són com una droga: qui s’hi aficiona n’esdevé
esclau. Déu també exerceix una atracció total: qui experimenta la grandesa de l’amor de Déu, queda atrapat per Ell.
Cada dia hem de decidir per quin dels dos “amos” ens inclinem. Ens
hi va la vida.

AGENDA
Dimarts, dia 24. ANGLÈS.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS

Reunió del Grup de “Vida Creixent”. A les 4 h. tarda
a La Rectoria.

21, dissabte –

Dissabte, dia 28. ARXIPRESTAT.

(18 h. Bonmatí), Carme Freixas Planas (aniv.)
(20 h., Anglès), Cel. Paraula
(20 h. La Cellera) Pere i Joaquima.

Reunió del Consell Pastoral de l’Arxiprestat. De les
10 h. a les 12 h. del matí, als baixos de la Rectoria
de La Cellera.

Diumenge, dia 29. SANT MARTÍ SAPRESA.
Aplec de Sant Amanç. Missa a les 12 h. del migdia,
acompanyada pels “Cantaires de Sant Miquel”. Dinar de germanor.

VIDA DE LES PARRÒQUIES
DEFUNCIÓ a ANGLÈS:
Ens ha deixat la MARIA VILAMITJANA CASAS. Havia nascut a Bescanó (Trullàs) i ha mort a Salt, el
dia 17 de Setembre, a l’edat de 82 anys. Estava
casada amb Delfí Busquets Moragas. Recordem-la
a la nostra pregària.

BAPTISME a BONMATÍ:
El dissabte passat, dia 14 de Setembre, va rebre
les aigües del Baptisme a l’Església Parroquial de
Bonmatí, la nena IRIS GONZÁLEZ SIDERA, filla
d’Antoni i Lídia. Fou apadrinada pels seus avis Antonio i Mª Dolors. Enhorabona.

22, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Lluís Carreras Pont i família / Lluís
Valls, Josep Figueras i Maria Viñets / Família Font
– Pèlach / Família Artigas-Farrés / Maria Vilamitjana
Casas (aquesta setmana)
(10’30 h, Sant Martí), Família Domingo-Llistosella i
Enric Flor Morte.
(10’30 h. Osor) Paraula
(12 h. La Cellera) - - ---

28, dissabte –
(18 h., Bonmatí), - - (20 h., Anglès), Cel. Paraula
(20 h. La Cellera) Àngel i Assumpció

29, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Família Hereu-Tarrés / Maria Font
Pèlach.
(10’30 h. Osor) - - (12 h. La Cellera) Cel. Paraula.
(12 h. Sant Amanç) Esposos Joan Artigas i Francisca Padrosa / Famílies Pons, Panella i Vilaró / Família Güell, Valentí i Brun.

CATEQUESIS per a la PRIMERA COMUNIÓ:
Recordem que la INICIACIÓ CRISTIANA dels infants és un dels compromisos que els matrimonis
cristians van contreure al casar-se i al portar els
seus fills a batejar.
Oblidar aquest aspecte tan important de l’educació
infantil és una irresponsabilitat greu per part dels
pares.
Convidem a les famílies que hi estiguin interessades a fer-ho saber (al Mossèn o al Despatx Parroquial) per poder presentar un projecte de Catequesi
“familiar”.
Comuniqueu-ho aviat. Estem començant ja.

ORACIÓ DEL PARE/MARE
Fill meu, filla meva
que estàs al món.
Ets la meva glòria
i en tu està el meu regne.
Ets la meva voluntat i el meu voler.
El teu nom és el meu goig cada dia.
T’estimo.
T’aixeco i et sostinc.
Et dono tot el que és meu
-el pa, els germans, l’Esperit-.
Vull que visquis feliç
i que ajudis a viure.
Et perdono sempre
i et demano que perdonis.
No temis.
Jo et lliuraré del mal
i de totes les seves xarxes.
Dia i nit penso en tu.
Fill meu. Filla meva.
( Ulibarri, Fl.)

