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
17 de GENER de 2021 - DIUMENGE 2on. Temps Ordinari

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
DONES A L’ALTAR?
Dilluns, 11 de Gener: un decret de l’Església catòlica admet també les dones
en l’exercici del lectorat i l’acolitat.
És tot un reconeixement a la dignitat i la igualtat dels laics, homes i dones,
en l’Església. La litúrgia no és només cosa de capellans.
Podem dir que per a nosaltres no ens és res de nou. A moltes de les nostres
parròquies ja fa temps que és corrent veure dones llegint les lectures prèvies
a l’evangeli, apropant el pa i el vi a l’altar o ajudant a repartir la Comunió. A
algunes parròquies, més; a d’altres, no tant.
Ara això no estarà a mercè del tarannà o la disponibilitat del rector, sinó que
és una missió oficial i estable en l’Església catòlica.
El ministeri (servei) de Lector permet fer les lectures de l’Antic Testament i
dels apòstols, i el Salm, a les celebracions de l’Eucaristia o de la Paraula.
El ministeri d’Acòlit es refereix al servei de l’Altar: parar i desparar la Taula
i repartir la Comunió, tan si la celebració és presidida pel capellà, un diaca, o
un laic.
A partir d’ara potser serà una normalitat veure la presència de les dones al
presbiteri, al voltant de l’altar. Si se sap fer amb dignitat i la deguda preparació, no ens ha de sorprendre.
Penso que és molt convenient que el laicat (dones i homes) s’atreveixi
a donar passos endevant. Tot el que és bo per a la comunitat cristiana i
per la celebració de la fe, encara que sembli innovació, tard o d’hora serà
reconegut oficialment per l’Església. Almenys aquest Sant Pare dona
ànims per fer-ho i ens ho està demostrant.

DESPATX PARROQUIAL ANGLÈS
Dimecres, de 9 a 12 del 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 St. Marc que Andreu i un seu
company van sentir com Joan Baptista assenyalava a Jesús, que passava, dient: “Mireu l’anyell de Déu”.
Ells van seguir Jesús, preguntant-li
on vivia. Jesús els diu: “Veniu i ho
veureu”.
A Jesús no se’l coneix a distància.
Tampoc se’l pot conèixer bé només
llegint llibres sobre la seva vida. A
Jesús només se’l pot conèixer en la
proximitat, fent l’experiència d’estar

amb ell, d’escoltar-lo, de parlar amb ell, de viure com ell.
No hi pot haver “cristians teòrics”. El cristianisme és
una pràctica, una experiència, un compromís, una manera de viure estimant.
Si algú ens pregunta: “Què és un cristià”, li hauríem de
poder respondre: “Vine, i ho veuràs”.

AGENDA
DILLUNS, dia 18:

Comença la setmana de pregària per la unió de totes les
Esglésies cristianes.

DIMARTS, dia 19. ANGLÈS.

Reunió de la Junta de Càritas Parroquial a La Doma, a
2/4 de 12 del migdia.

---

23, dissabte –

(18 h., Bonmatí), - - (19’30 h., Anglès), Celebr. Paraula.
(20 h. La Cellera) Jordi Gifre Serarols (1er. Aniv.)

24, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Família Xarles-Pruenca / Família ArtigasFarrés / Enric Castanyer Tarrés / Maria Font Pèlach i família / Rosa Garolera Bertran (6è 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
(12 h. Constantins) Pel Poble.

DIUMENGE, dia 24. CONSTANTINS.

Celebració de Sant Vicenç, titular de la Parròquia. Missa
a les 12 h. del migdia a l’Església Parroquial. La pandèmia ha obligat a suspendre altres actes que es feien
aquesta diada.

LA SETMANA DELS BARBUTS

VIDA DE LES PARRÒQUIES
DEFUNCIONS a LA CELLERA.
- Ens ha deixat la DOLORS CASAS i CASAS. Era nascuda a Susqueda i ha mort a Santa Coloma de Farners,
el dia 11 de Gener, a l’edat de 93 anys. Era vídua de Joan
Carreras Llorens.
- També ens ha deixat la JUANITA TRÀFACH PALOU.
Havia nascut a La Cellera, on ha viscut i ha mort, el dia
14 de Gener, a l’edat de 88 anys. Era vídua de Jaume
Peracaula Orovitg. Que descansin en pau.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
16, dissabte –
(18 h., Bonmatí), - - (19’30 h., Anglès), - - (20 h. La Cellera) Celebr. Paraula

17, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Eugeni Torras Roca i família / Família Xarles / Lluís Valls, Josep Figueras i Maria Viñets (aniv.) /
Francesc Boada Padrosa / Maria Font Pèlach i família /
Flor-Maria Abascal Sepúlveda / Francisca Barnera Martí,
Salvador Solà i Solà, Joan Iglesias Julià i Josep Iglesias
Mateo / a St. Antoni.
(10’30 h, Sant Martí), Celebr, Paraula
(10’30 h. Osor) Antonio Crous Güell i Cèlia Gol Grabulosa / Alfred Cantal Planchart i família.
(12 h. La Cellera) a St. Antoni / Joaquim Esteve (2n aniv.)
/ Dolors Casas Casas i Juanita Tràfach Palou (aquesta
setmana).

18, Dilluns
(19 h. La Cellera) Dolors Bosch Verdaguer / acció de
gràcies a Santa Rita.

La borrasca “Filomena” ens ha deixat un fred ben
notable, i ens ha recordat que estem a la “setmana
dels barbuts”, la setmana més freda de l’any.
El nom de “barbuts” ve donat pel fet que, a finals
de Gener, s’esdevé la festa de diversos sants que,
popularment, se’ls representa amb barba:
dia 13: Sant Hilari
dia 15: Sant Pau ermità, i Sant Maür
dia 17: Sant Antoni abat (del porquet)
dia 21: Sant Fructuós
dia 22: Sant Vicenç màrtir
Hi ha moltes dites populars que hi fan referència:
 Per Sant Antoni fa un fred del dimoni.
 Sant Antoni del porquet és el primer sant del fred.
 La Setmana dels Barbuts, setmana d’esternuts.
 Quan venen els barbuts, venen els freds cascarruts.
 Per la setmana dels barbuts governen els tres germans: tos, moquina i amagamans.
Aquest any no podem celebrar externament ni St.
Antoni (la Fira a Anglès), ni St. Vicenç (a Constantins).
Celebrem-ho privadament, des de la fe i la devoció.
I guardem-nos del fred.

