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
15 de NOVEMBRE de 2020 - DIUMENGE 33è. de 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
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

SALUTACIÓ DEL MOSSÈN
AVUI: JORNADA MUNDIAL dels POBRES
Des del primer moment del seu pontificat, el papa Francesc no s’ha oblidat
mai dels pobres. Des de fa pocs anys el papa ha instituït aquesta Jornada
per fer-nos reflexionar i prendre postures adients davant el fet de la pobresa.
Pobresa, no només de diners, sinó també d’afecte, de comprensió, d’amistat,
d’oportunitats per viure dignament.
El lema d’aquest any és: “ALLARGA LA TEVA MÀ AL POBRE”. El papa
Francesc ens diu: “allargar la mà és un signe que recorda immediatament la
proximitat, la solidaritat, l’amor”.
Enmig d’aquesta pandèmia, diu el Sant Pare, hem pogut veure i trobar la mà
estesa de la infermera i el metge, del personal dels serveis, del farmacèutic,
del voluntari...
Allargar la mà és diferent de donar una almoina. L’almoina acostum a ser una
moneda que la llences des de dalt a un que està postrat a terra; i el deixes
postrat a terra.
Allargar la mà, en canvi, vol dir ajudar a aixecar-se, acostar el que està separat, sentir un en l’altre l’escalfor d’una mà.
El pobre no sempre el trobarem a terra. Hi ha moltes pobreses que necessiten
l’escalf humà, perquè pobre és també aquell que no sap obrir-se als demés, i
es queda tancat en si mateix.
Jesús va dir: “Benaurats els pobres...” Jo interpreto aquesta expresió com
un elogi als qui tenen esperit de pobre, els qui rebutgen enriquir-se innecessàriament per tal de no ser causa de la pobresa dels altres, els qui rebutgen
viure opulentament per no ser un insult pels qui passen dificultats.
El pobre truca al nostre cor per fer-nos reaccionar.

Evangeli
Jesús explica una altra paràbola:
“Un home que se n’anava fora del
país cridà els seus administradors
i els confià els seus béns. A un li
donà cinc milions, a l’altre dos i a
l’altre un, segons la capacitat de
cadascú, i se n’anà.”
Nosaltres també descobrim que
cadascú té uns “dons”, unes habilitats, unes qualitats per fer rendir durant la vida. La vida només
té sentit quan un la fa rendir, quan
s’obre als altres, quan s’arrisca a compartir. Lo que no es fa servir, es perd.
El qui es tanca s’empobreix ell i empobreix els altres. El qui comparteix,
s’enriqueix i enriqueix els altres

AGENDA
Dissabte, dia 21. ANGLÈS.

Missa Familiar, amb els pares i infants de la Catequesi. A
2/4 de 8 del vespre, a la Parròquia.

VIDA DE LES PARRÒQUIES
CATEQUESI d’INICIACIÓ CRISTIANA.
1er. Curs.

Ha costat una mica... però per fi podem dir que ja tenim en marxa la Catequesi Familiar de primer curs a les
nostres Parròquies. A La Cellera (3 infants), a Anglès (2
infants), a Bonmatí (2 infants).
Ens sorprèn que siguin tan pocs. No sabem si la gent
té por de contagi, o és que no interessa gens l’educació
de la fe dels seus fills. Però el blè de la llàntia de la fe
no s’ha apagat. Serà feina de tots procurar que vagi
creiexent.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
14, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Esposos Joan Fontané Figareda i Tàrsila Marcos Villarín.
(19’30 h., Anglès), Celebr. Paraula
(20 h. La Cellera) - - -

15, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Família Hereu-Tarrés / Joan Salvans Bosch
i família / Lluís Valls, Josep Figueras i Maria Viñets / Maria Font i família / Joan Vilaplana Nou i família.
(10’30 h, Sant Martí), Germans Joan i Joaquim Garriga
Pèlach / Dolors Morera Reverter i Mercè Pèlach Pol.
(10’30 h. Osor) Celebr. Paraula
(12 h. La Cellera) - - ---

“FRATELLI TUTTI” en vinyetes.
5ª estampa: Entrega sincera als demés.

21, dissabte –

(18 h., Bonmatí), Maria-Elena Casacuberta Palmada i família / Esposos Joan Fontané Figareda i Tàrsila Marcos
Villarín.
(19’30 h., Anglès), - - (20 h. La Cellera) Celebr. Paraula

22, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Salvadora Serarols Vila i Joan Surós Sayols / Maria Font i família / Dolors Morera Reverter i Mercè Pèlach Pol.
(10’30 h, Sant Martí), Celebr. Paraula.
(10’30 h. Osor) Josep Farrerons Bosch i Conxita Pidevall
i Pidemunt.
(12 h. La Cellera) - - -

VESPRADA DES DE LA TERRASSA.
El sol, cansat, s’en va a la posta,
els darrers raigs de llum, vermellosos,
il·luminen dalt el Puig-Bell,
que sembla, talment, com l’escambell
per pujar fins a Santa Bàrbara.
Quina panoràmica tant bonica
la del sol quan va a la posta...!!!
Quatre núvols, prims, envermellits,
cavalquen desbocats, ansiosos,
impulsats per el vent de ponent
pels espais celestes sense camins.
El sol, estén la cabellera rossa
al cimal del Puigdefrou, s’amaga,
la tarda ja fineix, minva la llum,
i la foscor, guanya la partida.
De sobte, s’encén l’enllumenat,
silenci, el carrer està buit,
les portes tancades, el dia s’acabat.
				Miquel Vila

6ª estampa: Sense diferències, la mateixa
dignitat.

