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
6 de SETEMBRE de 2020 - DIUMENGE 23è 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
LES MAREDEDEUS TROBADES
Aquesta setmana s’esdevé la festa de la Mare de Déu de Setembre.
És el dia 8. Litúrgicament celebrem “El Naixement de la Verge Maria”.
Popularment se l’anomena la festa de “Les Marededeus trobades”.
La llegenda de les “marededeus trobades” ens remunta uns quants
segles enrera. S’explica que algun pastor o ermità van trobar una imatge de la Mare de Déu que havia sigut amagada en una cova o bauma
durant la invasió musulmana. Algunes vegades hi intervé en la troballa
algun animal (un “toro” en el cas de la M. de Déu del Tura, a Olot).
Actualment és dia de festa als Santuaris de Núria, de Meritxell (és la
patrona d’Andorra), de Queralt, del Mont, i molts d’altres. La ciutat
d’Olot celebra la seva Festa Major, les Festes del Tura.
Nosaltres, en aquesta Vall de les Esglésies, tenim un santuari i una parròquia dedicades a la Mare de Déu: la Mare de Déu del Coll (a Osor) i
la Mare de Déu de Sales (a La Cellera).
Dintre de les nostres possibilitats, aquest dimarts, dia 8, procurarem que
no hi falti l’Eucaristia ni la participació dels fidels en aquestes dues esglésies. Tant el matí com cap al vespre, els nostres cants i pregàries li donaran gràcies a Déu pel naixement de Maria, Mare de Déu i mare nostra.

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: “Si el teu germà peca, ves a trobar-lo i parleu-ne vosaltres dos sols. Si te’n fa cas, t’hauràs guanyat un germà”.
El qui “peca” és el que s’aparta del camí de Jesús, que és el camí que
ens condueix a la Vida, al Pare. I perd la relació de comunió amb els
germans.
Tots tenim la obligació i responsabilitat de procurar el retorn del germà
extraviat a la “cleda”, de refer aquest lligam, aquesta comunió. Que
torni a formar part de la comunitat, perquè “on n’hi ha dos o tres de
reunits en el meu nom, jo sóc enmig d’ells”, diu Jesús.

AGENDA
Misses durant aquesta setmana:

8, dimarts. Festa de la M. de Déu del Coll i
de Sales.

– Dilluns i dijous, a Anglès.
– Dimarts, dimecres i divendres, a LaCellera.

(11 h, El Coll) Família Gol-Torrent / Palmira Casas
Ferrer
(19 h, La Cellera) - - -

Dimarts, dia 8.

9, dimecres.

Missa al Santuari de la M. de Déu del Coll (a les 11
h matí) i missa a la parròquia de la M. de Déu de
Sales de La Cellera (a les 19 h tarda).

Dissabte, dia 12. LA CELLERA.
Funeral i Homenatge a Mn. Ramon.
a les 19 h. Missa-Funeral a l’Església Parroquial
a les 20 h. Acte de record i homenatge a Mn. Ramon. Pista i Teatre del Centre Parroquial.
NOTA: amb motiu d’aquest Funeral-Homenatge que
es farà a Mn. Ramon Oller a La Cellera, no hi haurà
ni MISSA ni CELEBRACIÓ aquell vespre a Anglès.

VIDA DE LES PARRÒQUIES

(19 h La Cellera) Josep Roca Esteba (2n aniv.)
---

12, dissabte –
(18 h., Bonmatí), - - (19 h. La Cellera) Funeral per Mn. Ramon Oller i Hereu
(20 h., Anglès), No hi ha MISSA.

13, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Família Hereu-Tarrés / Lluís Valls, Josep Figueras i Maria Viñets.
(10’30 h, Sant Martí), - - (10’30 h. Osor) Celbr. Paraula
(12 h. La Cellera) Joan Planas de Farnés Clos.

ANGLÈS. LES GALES.
“Enguany les GALES són ENMASCARADES”, diu la
Web de l’Ajuntament. La insòlita situació sanitària
ha fet anular molts actes tradicionals d’aquestes
diades. “Només es mantenen els actes de caire
cultural, musical o infantil”. I jo hi afegeixo: “... i els
religiosos”. No ens n’oblidem!

DEFUNCIÓ a ANGLÈS.
Ens ha deixat la MANUELA PADÍN GRAÑA, a l’edat
de 83 anys. Havia nascut aSedes-Narón (a Coruña)
i ha mort a Anglès, el dia 30 d’Agost. Era vídua de
Pere Ridorsa Roura. Descansi en la pau del Senyor.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
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 / Manuela Padín Graña
(aquesta setmana) / 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

7, dilluns. Festiu a Anglès.
( 9 h matí) Missa pels difunts d’Anglès.

Pregària al bon Pare
(en ocasió del jubileu per la terra)
Pare Bo,
que vas crear totes les coses
i ens vas donar un món tan bonic.
Et demano que les persones
sapiguem cuidar la teva creació.
Que respectem la vida
dels animals, dels boscos.
Que no abusem de la natura
ni l’embrutem amb contaminació.
Et demano pels que defensen
les belleses naturals,
les espècies en extinció,
pels que treballen per un món més net.
Et demano també que totes les persones
puguin gaudir de la natura
i dels béns que proveeix.
Que no li falti a ningú l’aliment
que Tu ens vas donar
amb generositat per a tothom.
Pare Bo,
ajuda’ns a conservar el planeta
i a repartir les riqueses de la natura
per a benefici de tots.

