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
25 d’OCTUBRE de 2020 - DIUMENGE 30è durant l’ANY

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
EL PAPA i ELS POLÍTICS
La setmana passada donava una pinzellada de l’encíclica “FRATELLI
TUTTI” del papa Francesc. Escrita en to molt senzill, va donant pistes per
una germanor universal.
I em va cridar l’atenció les paraules que dedica als polítics.
Primer ens alerta que s’està buidant de contingut d’algunes expressions
molt utilitzades. Diu: “Què signifiquen avui algunes expressions com democràcia, llibertat, justícia, unitat? Han sigut manipulades i desfigurades
per fer-les servir com a instruments de dominació”.
Però després es pregunta: “¿Pot funcionar el món sense política? ¿Pot
haver-hi un camí eficaç cap a la fraternitat universal i la pau social, sense
una bona política?” I el papa afirma: “També en la política hi ha lloc per
estimar amb tendresa”.
Posa els polítics davant el mirall. Imagina que, després d’uns anys en el
càrrec, alguns potser es pregunten: “Quanta gent m’ha aprovat? Quants
em van votar? Quan em veien bé?” Les preguntes (potser més doloroses)
han de ser: “Quan d’amor hi vaig posar en el meu treball? En què vaig fer
avançar el poble? ... quanta pau social vaig sembrar?”
Sí. Hi pot haver una política bona. I és necessària per poder obrir camins
que facin efectiva la germanor i solidaritat humana.
Francesc ens posa un exemple. Diu: “Si algú ajuda a una persona gran a
creuar un riu, això és un acte excel·lent de caritat. Si un polític fa construir
un pont, això també és caritat.”

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 la pregunta sobre quin és el manament més important, Jesús respon:
“Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l’ànima, amb
tot el pensament. ... i estima els altres com a tu mateix”.
No hi ha res més important a la vida que estimar i sentir-te estimat. Estimar és l’experiència que més i millor omple el cor de les persones. Déu,

que és AMOR, ens ha creat per estimar, per això no
més podem “realitzar-nos” en la mesura que estimem.
Però molt de compte amb els “amors frívols i comercialitzats”. L’amor cap a Déu i cap els germans ha de
ser total; ha de sortir del cor, de l’ànima i del pensament, o sia, de la totalitat de la persona.

AGENDA
LA CELLERA. Dilluns, dia 26.
Reunió de pares-mares dels infants que comencen la
Catequesi Familiar (a partir de 2on de Primària). A les
8 h del vespre a la Sala de la Rectoria.

ANGLÈS. CANVI d’HORA.
Amb motiu del canvi d’horari, des d’ara fins a Pasqua,
la Missa Anticipada dels dissabtes al vespre s’avança
mitja hora. Serà a les 19’30 h.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
24, dissabte –
(18 h., Bonmatí), - - (20 h., Anglès), Família Artigas-Farrés
(20 h. La Cellera - Celebr. Paraula) Pilar Novich Palahí.

25, DIUMENGE (atenció: canvi d’hora!)
(9 h, Anglès), Salvadora Serarols Vila i Joan Surós Sayols / Mansueto Casadevall, Maria Vinyoles i família /
Jordi Gifre Serarols / Maria Font i família.
(10’30 h, Sant Martí), Celebr. Paraula.
(10’30 h. Osor) Isidre Ripoll (anivers.) / Lluís Jordà
Vila.
(12 h. La Cellera) Anselm Vernis Arnau / Salvador Alabau Verdaguer. (aquesta setmana)

31, dissabte –

VIDA DE LES PARRÒQUIES
DEFUNCIONS a LA CELLERA:
El dia 17 d’Octubre ens va deixar l’ANSELM VERNIS
ARNAU. Havia nascut a La Cellera i ha mort a Salt, als
86 anys d’edat. Era vidu de Dolors Vila Torrent.
El dia 18 d’Octubre ens va deixar en SALVADOR
ALABAU VERDAGUER. Havia nascut a La Cellera i ha
mort a Santa Coloma de Farners, a l’edat de 88 anys.
Era vidu de Remei Oliveras Vila.
Hem pregat per ells. Que descansin en pau.

(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 / 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.

“FRATELLI TUTTI”
Aquesta encíclica del papa Francesc ha estat molt ben rebuda a tot arreu i ha despertat molt d’interès.
El dibuixant Agustín de la Torre ens l’ha resumida en set dibuixos, com set estampes, una per a cada capítol
de l’encíclica. Les anirem veient cada setmana.
Tema 1: Somiem en ser una sola humanitat: tots
germans.

Tema 2: Respecte a la dignitat, a la creativitat i
a l’enginy.

