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
8 de SETEMBRE de 2019 - DIUMENGE 23 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
LA MARE DE DÉU DEL COLL
Aquesta agrupació que anomenem “LA VALL DE LES ESGLÉSIES”
està formada per vuit parròquies: unes més grans i altres més petites.
La majoria molt antigues i una molt jove (Bonmatí). Sis d’elles són del
Bisbat de Girona, i dues del de Vic (Osor i El Coll). Gairebé la totalitat
formen part de la Comarca de La Selva, menys una que és del Gironès
(Constantins).
Avui em vull fixar en la que deu ser la més petita en nombre d’habitants:
Santa Maria del Coll. Té la singularitat que és una Parròquia-Santuari
de la Mare de Déu. Està situada entre els termes d’Osor i de Susqueda
a més de 800 m. d’alçada. El seu origen, la primera església, es remunta a finals del segle IX. Però va ser a finals del segle XII quan va créixer,
ja que s’hi constituí un Priorat Benedictí, filial de l’Abadia d’Amer.
Aquell antic priorat ara és un Hostal, per això és un lloc molt visitat en
dies de festa, sobretot amb motiu de l’Aplec, el 1er. de Maig.
L’Església segueix essent lloc de pregària i de visita a la imatge de
la Verge.
I aquest diumenge, 8 de Setembre, festa de “les marededéus trobades” hi celebrem la Missa en la FESTA de la MARE DE DÉU DEL COLL.
Us convido a valorar i visitar el patrimoni cultural i de devoció que
tenim en el nostre entorn més immediat. Tenim Esglésies, ermites i
capelles. Però també tenim un Santuari enfilat a la muntanya, des d’on
la Mare de Déu mira i protegeix tots els seus devots. Com diu la lletra
dels Goigs: “Verge del Coll nomenada, mireu-nos amb pietat”.

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 de vosaltres no pot ser deixeble meu si no renuncia a tot el que té”.
Per a construir un edifici ens cal saber el pressupost i veure si tenim
prou recursos econòmics per dur-lo a terme. El mateix passa amb la
nostra vida: on volem arribar? Què volem aconseguir? Volem ser de
veritat deixebles de Jesús?

Per anar amb Jesús no necessitem cap crèdit de
diners, sinó molta força de voluntat per carregarnos la seva creu, desprendre’ns de les “coses” que
ens tenen atrapats i poder disposar de la totalitat
de la nostra persona, del nostre temps, del nostre
amor.

AGENDA

8, DIUMENGE – Naixement de la Mare de
Déu.
(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.

Dimecres, dia 11, DIADA de CATALUNYA.

---

A BONMATÍ: FESTA de la GENT GRAN. Hi haurà
MISSA a la Parròquia a les 11’30 h. del migdia.

14, dissabte –

Diumenge, dia 15.
A OSOR Festa Major: “EL TERÇ”. La MISSA serà a
les 10’30 h, igual que els altres diumenges.

(18 h., Bonmatí), Mª Elena Casacuberta Palmada i
família.
(20 h., Anglès), - - (20 h. La Cellera) Paraula

15, DIUMENGE

VIDA DE LES PARRÒQUIES
DEFUNCIONS a LA CELLERA:
- L’ANA SÁNCHEZ DANÉS (l’Anita sartre) ens va
deixar el dia 28 d’Agost a l’edat de 86 anys. Ha
mort a Salt. Havia nascut a Amer, va viure molts
anys a La Cellera i últimament residia a Vidreres.
Era vídua de Lluís Serrat.
- També ens ha deixat l’ADELINA COMA MOISET.
Tenia 87 anys. Havia nascut a Sant Feliu de Pallerols i ha mort el dia 31 d’Agost a Salt. Estava casada amb Antoni Pagès Llach.

BATEIG a SANT AMANÇ.
El Dissabte, dia 31 d’Agost, ha rebut les aigües del
Baptisme a l’Església de St. Amanç la nena MARIONA ANTONER CARRERAS, filla de Carles i
Laia. L’han apadrinat el seu oncle Joan Antoner i la
seva àvia Maria Llorà. Ha oficiat el sagrament Mn.
Fèlix Mussoll.

PRIMERA COMUNIÓ a OSOR.
El Diumenge, dia 1 de Setembre, a l’Església Parroquial de Sant Pere d’Osor, ha combregat per primera vegada el nen BERENGUER VAL GONZÁLEZ,
que viu a Osor, on s’ha preparat.

(9 h, Anglès), Família Salvans-Costa
(10’30 h, Sant Martí), Paraula
(10’30 h. Osor) Dolors Hortal Casas (aniv.)
(12 h. La Cellera) - - -

11 de SETEMBRE
– DIADA NACIONAL de CATALUNYA –
ASSAIG DE CÀNTIC EN EL TEMPLE
Oh, que cansat estic de la meva
covarda, vella, tan salvatge terra,
i com m’agradaria d’allunyar-me’n,
nord enllà,
on diuen que la gent és neta
i noble, culta, rica, lliure,
desvetllada i feliç!
Aleshores, a la congregació,
els germans dirien desaprovant:
“Com l’ocell que deixa el niu,
així l’home que se’n va del seu indret”,
mentre jo, ja ben lluny, em riuria
de la llei i de l’antiga saviesa
d’aquest meu àrid poble.
Però no he de seguir mai el meu somni
i em quedaré aquí fins a la mort.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
7, dissabte –
(18 h., Capella Casa Bonmatí), - - (20 h., Anglès), Paraula
(20 h. La Cellera) - - -

Car sóc també molt covard i salvatge
i estimo a més amb un desesperat dolor
aquesta meva pobra,
bruta, trista, dissortada pàtria.
Salvador Espriu

