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
24 de GENER de 2021 - DIUMENGE 3er del 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
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

SALUTACIÓ DEL MOSSÈN
PARLAR AMB DÉU... o PARLAR DE DÉU
Aquesta setmana llegia una entrevista a un capellà ja molt gran. Parlant de
les persones amb qui s’havia relacionat, citava un seu amic poeta. Deia: “El
Màrius, tot i ser ateu, sempre estava discutint amb Déu.” Afegia: “Sempre parlava de Déu en to d’ironia, com burlant-se’n.” I acabava preguntant-se: “Però, si s’hi baralla sempre és perquè hi creu, no?”
Parlar amb Déu és molt fàcil. No cal alçar la veu ni preparar-se grans discursos. És fàcil perquè deixem que el nostre cor vagi descabdellant tot el que ens
ronda per dintre: penes i alegries, fortaleses i debilitats, il·lusions i decepcions
... en un monòleg inacabable.
Resar és una bona manera de parlar amb Déu.
Però m’ha fet pensar en què no és lo mateix parlar amb Déu que parlar
de Déu. Per parlar amb Déu n’hi ha prou amb tu tot sol; Déu, que està per tot
arreu, ja escolta. Però per parlar de Déu necessites tenir un altre que escolti,
que et faci preguntes, que aprovi o desaprovi el que un diu.
Parlar de Déu suposa abans tenir idea de qui és Ell, de com me l’imagino,
de quina relació té Ell amb mi, d’haver fet l’experiència de sentir-lo present
a la meva vida, d’haver-me fet moltes preguntes i, també, d’haver intentat
trobar-hi resposta.
No és fàcil avui sentir converses sobre Déu. L’ambient no hi porta gaire.
Molta gent no ha après a dialogar; només a discutir.
Si teniu la sort de formar part d’una família en la que sovint es dialoga,
proposeu alguna vegada el tema de Déu. Molts porten a dins pensaments i
experiències molt interessants que mai han tingut ocasió d’explicar.
Atreviu-vos-hi.

Evangeli
L’evangeli ens diu que Jesús, passant vora el llac de Galilea, veié Simó i Andreu, dos germans que estaven tirant les xarxes. Eren pescadors. I Jesús els
diu: “Veniu amb mi, i us faré pescadors d’homes.”
Els pescadors acostumen a enganyar els peixos, amb llum o amb el cuc
que amaga l’ham. I els peixos es deixen atrapar i, fora de l’aigua, es moren.

Els pescadors d’homes no enganyen a niingú. No posen cap cuc, sinó els seus propis braços i tot el cor; així
van traient del mar els que s’estan ofegant. I, un cop fora
de l’aigua, no es moren, sinó que tenen la oportunitat de
viure.
Jesús ens ofereix a tots la possibilitat de ser pescadors
d’homes per ajudar a moltes persones a sortir de tota
classe de mars: el del naufragi, el de la droga, el de la
marginació, el de l’odi i la violència, el del pecat. I així,
alliberats, que tinguin vida.

31, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Dolors Pruenca Bayona i Paquita Xarles
Arnau / Miquel Escura Janoher / Maria Font Pèlach i
família / Esposos Mauro Sànchez i Montserrat Fauchs
(aniv.).
(10’30 h, Sant Martí), Celebr. Paraula
(10’30 h. Osor) Maria Planchart Busquets.
(12 h. La Cellera) Albert Vila Llunell (morí a Alemanya)

AGENDA
Aquesta setmana no hi ha cap acte programat, fora del
que ja és normal cada setmana. La normativa per combatre el Covid-19 ens té a tots reprimits i confinats, esperant el moment que hi pugui haver més llibertat de
moviments i de reunió.

VIDA DE LES PARRÒQUIES
No hi ha hagut cap moviment extraordinari aquesta
última setmana.
Com anècdota trista, ens hem assabentat que, a la
ciutat d’Olot, tots els capellans (que acostumen a dinar
junts) s’han hagut de confinar perquè un d’ells ha donat
positiu per coronavirus. Dos caps de setmana sense Eucaristies. Sort del Diaca i els laics i laiques que presideixen celebracions: així cap parròquia s’ha quedat sense
la Celebració de la Paraula.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
23, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Joan Surroca i Dolors Torrent.
(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 / Maria Torrent Riquer.
---

30, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Dolors Torrent i Joan Surroca / Maria
Torrent Riquer.
(19’30 h., Anglès), - - (20 h. La Cellera) Celebr. Paraula

SETMANA DE PREGÀRIES
PER LA UNITAT DELS CRISTIANS.
Diu Jesús: “Que tots siguin u. Que estiguin en nosaltres, Pare, com vós esteu en mi i jo en vós ...
que siguin plenament u.” (Joan 17, 20)
_________________________
Senyor,
cada any, els cristians
dediquem una setmana a pregar
per la nostra unitat.
Vós sou amb nosaltres
i ens doneu un mateix Esperit.
Feu-me dòcil a la vostra voluntat
perquè no em deixi portar
pels prejudicis o l’orgull.
Que en cada cristià,
hi vegi un germà estimat,
encara que no pensi com jo;
i que, junts, cerquem els mitjans
per sentir-nos tots units a vós;
així podrem continuar en el món
la vostra missió salvadora.
P. Josep Codina Farrés.

