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
22 de NOVEMBRE de 2020 - DIUMENGE de CRIST REI

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
PARLEM DE CATEQUESI
Segurament que ja se’ns ha fet coneguda l’expressió “Catequesi Familiar”. És
que creiem que una catequesi, sense la participació activa dels pares, serveix
de ben poc.
M’ha arribat d’una revista francesa una entrevista amb un pare, Robert Cheaib.
Explica la seva experiència. En poso alguns fragments:
“N’hi ha que pensen: “si jo transmeto la meva fe, corro el risc de predeterminar
els meus fill”, per això diuen que cal deixar que els fills segueixin el seu camí
sense condicionar-los.
A algun pare li pot passar pel cap de no ensenyar a parlar als seus fills perquè,
mes tard, puguin escollir ells mateixos la llengua que volen parlar?
Els qui consideren que els seus fills han de ser com una pàgina en blanc, els
estan entregant a l’esperit del moment. Totes les modes i tendències hi podran
escriure sense cap control.”
“En tant que pares tenim la missió de comunicar la fe. S’ha de començar aviat,
sense esperar la crisi de l’adolescència.
Aquesta educació es va fent amb la presència afectuosa i fidel, la pràctica dels
bons hàbits, amb els petits diàlegs parlant de “com ha anat el dia”, compartint
les alegries i les penes, jugant, rient, sabent posar-se al seu nivell, construint
una amistat amb ells.
Déu és amor. Si els nostres fills no han fet l’experiència de sentir-se estimats
d’una manera personal, concreta i sostinguda, Déu només serà per a ells una
idea o una paraula.”
La vida dels pares és el llibre que llegeixen els fills. (St. Agustí)

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
L’evangeli d’avui ens presenta una mena de “judici final”. El Senyor diu als de
la seva dreta: “Veniu, beneïts del meu Pare: preneu possessió del Regne
que ell us tenia preparat des de la creació del món. Vosaltres, quan jo
tenia fam, em donàreu menjar, quan tenia set, em donàreu beure...”

Hi ha molta gent que vol veure el rostre de Déu. N’hi ha
que el busquen mirant la immensitat del firmament del
cel, o la majestat de les muntanyes, o la pau de la natura,
però el camí més directe és anar a l’encontre del germà,
del necessitat, del marginat.
El rostre del qui té fam, set, fred, solitud, manca de llibertat, ... és el veritable rostre de Déu. “Tot el que fèieu a
aquests germans meus, m’ho fèieu a mi.”

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
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) - - ---

28, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Mn. Àngel Pla i Masó (1er aniv.) / Esposos Joan Fontané Figareda i Tàrsila Marcos Villarín.
(19’30 h., Anglès), Celebr. Paraula
(20 h. La Cellera) - - -

29, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Dolors Riu Coma (11è aniv.) / Joan Esqueu
Dalmau (1er aniv.)
(10’30 h, Sant Martí), Dolors Morera Reverter i Mercè
Pèlach Pol
(10’30 h. Osor) Celebr. Paraula
(12 h. La Cellera) Celebr. Paraula

AGENDA
Dijous, dia 26. BONMATÍ.

1er. Aniversari de la mort de Mn. Àngel Pla Masó. Durant
44 anys fou el Capellà de la Colònia i després Rector de
Bonmatí i de Sant Julià del Llor. A la Missa del proper
dissabte, dia 28, el tindrem present. Al Cel sia.

Dissabte-Diumenge, 28-29. Comença l’ADVENT.

Començarem un nou any litúrgic. Enmig de les precaucions per la pandèmia, i respectant els aforaments i tocs
de queda, procurem seguir la litúrgia d’aquests quatre
diumenges que ens preparen i acosten a celebrar el Nadal amb tot el cor.

VIDA DE LES PARRÒQUIES
DEFUNCIÓ a LA CELLERA.
Ens ha deixat la DOLORS SOLER BERENGUER, a
l’edat de 79 anys. Havia nascut a Sant Martí Sacalm, ha
viscut a La Cellera i ha mort a Platja d’Aro el dia 18 de
Novembre. Era vídua de Salvador Verdaguer Puig. Descansi en pau.

LA GALLINA PLOMADA
“FRATELLI TUTTI” en vinyetes.
7ª estampa: Dialogar en nom de Déu.

S’explica que, en una de seves reunions, Stalin (podria ser qualsevol altre dictador ) demanà que li portessin una gallina.
L’agafà fort amb una mà i amb l’altra començà a
plomar-la. La gallina, desesperada pel dolor, intentava
escapar-se però no podia. Així aconseguí arrencar-li
totes les plomes.
Stalin digué als seus ajudants i secretaris:
- “Observeu bé el que ara succeirà”.
Deixà anar la gallina a terra, se’n va allunyar un tros i
agafà un grapat de blat de moro. Els seus subordinats
miraven sorpresos com la gallina, espantada, adolorida i sagnant, corria rere el dictador mentre aquest li
anava tirant grapats de blat de moro, tot donant voltes
per la sala. La gallina el perseguia pertot arreu.
Llavors Stalin mirà els seus ajudants i secretaris, tot
sorpresos, i els digué:
- “Així de fàcil és governar els estúpids. Veieu com la
gallina em segueix tot i el dolor que li he causat? Així
són la majoria dels pobles: segueixen votant els seus
governants i polítics, tot i el dolor que els hi causen, pel
simple fet de poder rebre un regal barat, una promesa
estúpida o una mica de menjar per un o dos dies”.

