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
1 de NOVEMBRE de 2020 - FESTA de TOTS SANTS

Horari de les misses
DISSABTE ANTICIPADA
- 18’00h a Bonmatí
- 19’30h 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
TOTS SANTS: UNA FESTA DESENFOCADA
La Festa de Tots Sants s’ha fet servir per a tota classe d’interessos, religiosos o no.
En estar Tots Sants (dia 1 de Novembre) al costat de la diada dels difunts (el
dia 2), s’ha contagiat de tota la part dolorosa, trista, i enigmàtica que envolta
la mort de les persones.
Parlar de Tots Sants, per a molts, significa: la castanyada, els panellets, els
moniatos, les visites als cementiris, l’horror del Halloween, disfresses espantoses, carabasses en forma de calaveres, la foscor de la nit, etc ... És més
divertit clavar ensurts, que no mirar netament cap un futur de bondat i de pau:
la santedat .
Cal retornar al sentit original d’aquesta Festa.
Jo us proposo que, respectant tot el que és tradicional de la nostra terra,
tinguem també una nova visió del camí cap a la santedat. Tots estem cridats
a ser sants.
Ser sant no vol dir ser una persona estranya.
És sant qui sap somriure enmig de la feina, qui sap portar vitalitat i posar
il·lusió a casa seva, qui treballa per la família, qui ajuda a fer front a les tristeses i dificultats, qui sap acollir i consolar als desanimats, qui dedica temps a
educar els infants, qui sempre dóna bon exemple ...
I la diada de Tots Sants ens recorda tots aquells coneguts nostres que han
passat per aquest món fent això, fent el bé. Ara son Sants.
Avui celebrem els nostres sants, i en donem gràcies a Déu.
Demá recordem els nostres difunts, i preguem per ells.

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 l’evangeli que “Jesús, en veure les multituds, pujà a la muntanya,
s’assegué i els deixebles se li acostaren... i els instruïa dient: feliços els
pobres en l’esperit: el Regne del cel és per a ells...”
Ser “sants” o arribar al Regne del cel, és el destí que Déu vol per a tota
l’Església. La vida de cadascú i la feina ben feta, són els camins per arribar-hi,
amb l’ajuda dels sagraments.
No és un camí individual. Ningú ho ha de considerar un mèrit propi.
Tots estem cridats a ser sants.

AGENDA
Dia 1. Tots Sants. LA CELLERA.

A les 4 h de la tarda: Rés del Sant Rosari al Cementiri.
Creiem que es pot fer sense saltar-se cap norma sanitària, ja que es tracta d’un acte de culte, en un espai
obert a l’aire lliure, i amb cadires separades.

“FRATELLI TUTTI” en vinyetes.
3ª estampa: Que un dolor tan gran no sigui inútil.

VIDA DE LES PARRÒQUIES
DEFUNCIÓ. ANGLÈS.

Ens ha deixat la LOLA MORERA REVERTER. Tenia 93
anys. Havia nascut a La Cellera de Ter, ha viscut a Anglès
i ha mort a Salt el dia 25 d’Octubre. Era vídua de Josep
Garriga Garriga. Descansi en pau.

DOMUND:

Resultats de la Col·lecta que es va fer per a les Missions:
– Anglès:		
460,00 €
– La Cellera
516,60 €
– Bonmatí:
175,00 €
– St. Martí S.
160,00 €
– Osor:		
105,50 €

ACTES DE CULTE AMB AFORAMENT RESTRINGIT:
La recent normativa sanitària contra el Covid 19 ens
obliga a limitar el nombre de persones assistents a les
Misses i altres actes a un 30% de la capacitat del temple. En general les nostres esglésies no s’omplen, i estem dintre dels límits permesos. Però hem de tenir-ho en
compte i respectar les distàncies.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
31, dissabte –

(18 h., Bonmatí), Pere Quer Coll.
(19’30 h., Anglès), Celebr. Paraula.
(20 h. La Cellera) Joan i Maria

1 Novbre. DIUMENGE. TOTS SANTS.

(9 h, Anglès), Família Boada-Escura / Remei Antoner i
família / Lluís Carreras Pont i família / Maria Font i família
/ Maria Casanovas Culubret (aniv.) / John-Douglas Millar
/ acció de gràcies a la Mare de Déu del Remei.
(10’30 h, Sant Martí), Els germans Joan i Joaquim Garriga Pèlach / Esposos Joan Fontbernat Oliveras i Àngela
Iglesias Garriga.
(10’30 h. Osor) Celebr. Paraula.
(12 h. La Cellera) Celebr. Paraula.
---

7, dissabte –

(18 h., Bonmatí), - - (19’30 h., Anglès), Família Artigas-Farrés / acció de gràcies a Sant Antoni.
(20 h. La Cellera) Celebr. Paraula.

8, DIUMENGE

(9 h, Anglès), Salvadora Serarols Vila i Joan Surós Sayols / Josep Figueras Viñoles (27 aniv.) / Maria Font i
família / Joan Vilaplana Nou i família.
(10’30 h, Sant Martí), Celebr. Paraula
(10’30 h. Osor) - - (12 h. La Cellera) - - -

LA MORT NO ÉS RES

Text de Henry Scott Holland,
canonge anglès del S. XIX.
«La mort no és res.
Només he passat a l’altre costat.
Sóc jo, i vosaltres sou vosaltres.
El que era per a vosaltres
ho segueixo essent sempre.
Anomeneu-me pel nom
que sempre m’heu anomenat;
parleu-me con ho heu fet sempre,
no feu servir un to diferent,
ni prengueu un aire solemne o trist.
Continueu rient
d’allò que ens feia riure junts.
Pregueu, somrieu,
penseu en mi, pregueu per mi.
Que el meu nom sigui pronunciat
a casa com sempre ho heu fet,
sense èmfasi de cap mena
ni cap traça d’ombra.
La vida significa
tot el que sempre ha significat.
No s’ha tallat cap fil.
¿Deixaré d’estar present
en els vostres pensaments,
simplement perquè no ens podem veure?
Us espero. No estic lluny;
tan sols a l’altre costat del camí.»

