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
30 d’AGOST de 2020 - 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
(dimarts i dijous)
- 19’00h - La Cellera (Capella Gnes.)
(dilluns, dimecres i divendres)

Horari dels
serveis parroquials
COM TROBAR ALS MOSSENS:
Mn. Josep-Maria Castellà
972 420 253 – 666 64 31 36
Mn. Josep Farrerons (diaca)
608 84 69 56

SALUTACIÓ DEL MOSSÈN
LA RADICALITAT DE L’EVANGELI
L’Evangeli és una font inesgotable de propostes, objectius i reptes per a
la gent engrescada a construir un “mon nou” sobre la base de la veritat, la
justícia i l’amor.
Per això Jesús és tant exigent, denunciant les actituds egoistes i manipuladores dels qui tenen el poder econòmic i polític, dels qui fan la vida
impossible als pobres i marginats.
I, Jesús, és terriblement intransigent amb els hipòcrites, els qui volen aparentar allò que no són, sobretot en l’aspecte religiós. La santedat s’ha
d’anar forjant en el propi cor, amb molt d’amor, i llavors apareixerà en
l’actuar de cada dia. La santedat no es compra amb diners.
M’hi ha fet pensar en tot això els escrits i opinions que estan apareixent
sobre el Bisbe Pere Casaldàliga, amb motiu de la seva mort.
Tothom coincideix que s’ha fet estimar molt, perquè no ha enganyat mai
a ningú. Ha dit sempre les coses pel seu nom, tant als terratinents, com
als camperols empobrits, com als “princeps” de l’Església. Ha encarnat la
mateixa radicalitat que descobrim en el Jesús de l’Evangeli.
En una ocasió, la policia va anar a fer un registre a casa del Bisbe Pere Casaldàliga. Ell explica: “Em vaig quedar tranquil. Em van regirar la casa,
però es van oblidar del llibre més revolucionari: l’Evangeli!”.

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
A l’evangeli Jesús ens diu: “Si algú vol venir amb mi, que es negui ell
mateix, que prengui la seva creu i m’acompanyi”.
En el món de l’esport és molt normal que, qui vulgui triomfar, hagi de
privar-se de moltes coses ben legítimes.
En la vida de l’esperit (que és el motor de la vida personal) també cal ser
molt exigent i saber renunciar a tot allò que ens impedeixi donar-nos als
altres totalment. Cal gaudir d’una llibertat absoluta per poder estimar com
Jesús ens ha ensenyat.

AGENDA
Dimecres, dia 2. ANGLÈS.
Reunió del Consell Parroquial. A les 8 h del vespre a
la Doma.
Diumenge, dia 6. OSOR.
Missa-Funeral per Mn. Ramon Oller. Presideix el Sr.
Bisbe de Vic, Mons. Romà Casanova. A les 10’30 h.
“Les GALES d’ANGLÈS”. Horari de celebracions
durant els dies 5-6-7.
- Dissabte, dia 5. No hi ha MISSA anticipada aquest
vespre.
- Diumenge, dia 6. - Missa a les 9 h del matí
- Missa solemne a les 12 h migdia. Coral “Cors alegres”.
- Dilluns, dia 7. - Missa a les 9 h matí.

VIDA DE LES PARRÒQUIES
El trencaclosques dels aforaments.
Cada dia ens van donant dades sobre el nombre de
contagiats pel Covid 19 a cada comarca. Les normes,
canviants, que es donen creen confussions.
No és el mateix la Comarca del Vallès Oriental que
la Selva. I no és el mateix una “reunió” que un “acte
religiós”.
En el moment que escric això, no es poden fer reunions de més de 10 persones. Però pels actes religiosos, n’hi ha prou en no sobrepassar el 50% de
la capacitat del temple.
Per tant, si a l’Església només s’asseuen 2 persones
en un banc de 4 ó 5, no s’arriba al 50%. Per tant és
correcte.
Això val també pels enterraments, baptismes i casaments. Però no val pels àpats i festes que després es
poden fer al restaurant.
Algú ha trucat preguntant si es pot fer tal o qual cerimònia. Jo li responc: a l’Església i respectant aquestes normes, sí.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
29, dissabte –
(11 h. Anglès) Funeral per Frederic Guillén Salellas
(18 h., Bonmatí), - - (20 h., Anglès), Celebr. Paraula.
(20 h. La Cellera) - - 30, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Salvador Colomer (aniv.) / Rosa Rovirola
Pons / Joan Creus Rabasseda (aniv.) i família.
(10’30 h, Sant Martí), Celebr. Paraula.
(10’30 h. Osor) Mª Dolors Pons Sala i Josep Cerver Coll
/ Joaquim Torrent Cornet i Mª Cristina Altayó Asturgó.
(12 h. La Cellera) Celebr. Paraula
(12 h. St. Julià) Jordi Gifre / acció de gràcies a la M.
de Déu de Lourdes.

5 Setembre, dissabte –
(18 h., Bonmatí), - - (20 h., Anglès), NO HI HA MISSA.
(20 h. La Cellera) - - 6, DIUMENGE (“Les Gales d’Anglès”)
(9 h, Anglès), Família Boada-Escura / Remei Antoner
i família / Dolors Pruenca Bayona i Paquita Xarles Arnau / Maria Font / Acció de gràcies a la M. de Déu del
Remei.
(10’30 h, Sant Martí), - - (10’30 h. Osor) Funeral per Mn. Ramon Oller Hereu.
(12 h. La Cellera) Celebr. Paraula
(12 h. Anglès) Maria Domènech i Gabriel Valls

Alguns PENSAMENTS del Bisbe
PERE CASALDÀLIGA
• “Si no hi ha causes grans la vida no té sentit”
• “La paraula ‘radicalitat’ prové d’’arrel’,
i jo, com més va,
amb més força sento les meves arrels”
• “El fet de ser català m’ha tornat més sensible
al problema de la llengua i la identitat dels indis
i m’ha ajudat a no caure en l’imperialisme cultural”
• “El consumisme està consumint les persones”
• “Un poble només és lliure quan és
independent, autònom, sobirà”.
• “El capitalisme per definició és lucre acumulat,
és privilegi del capital, és exclusió de la majoria”
• “El gran atemptat diari és la fam al món”
• “La major part de la humanitat, avui dia,
sobreviu en comptes de viure”.
• “On no hi ha llibertat no hi pot haver justícia”
• “Sigueu lúcids. Sigueu ferms. Estigueu units.
Responeu a la persecució amb esperança.
Responeu a la por amb unió”
• “En amor, en fe i en revolució
no és possible la neutralitat”
• “L’expressió ‘no violència’
no ha de ser sinònim de passivitat”
• “La causa indígena m’ha fet més català.
Les tribus prohibides m’han ajudat a retrobar
la meva sempre maltractada tribu”.

