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 d’AGOST de 2021 - DIUMENGE 21 del temps ORDINARI

Horari de les misses
DISSABTE ANTICIPADA
- 18’00h a Bonmatí
- 20’00h 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
ONADA DE CALOR i CANVI CLIMÀTIC
Aquests últims dies, amb motiu de l’onada de calor, dels incendis i
de les tempestes que han afectat el nostre planeta, hem pogut llegir
i escoltar molts crits d’alerta sobre aquest canvi climàtic que estem
provocant amb el nostre ritme de consum.
Potser molts no recorden (ni s’en van assabentar!) que el Maig del
2015 el papa Francesc ja ens ho va alertar. I no només a uns quants
catòlics, sinó a tots els habitants del planeta Terra.
En la seva carta-encíclica “LAUDATO SÍ” ens deia: “ens trobem
davant un preocupant escalfament del sistema climàtic. En les
darreres dècades, aquest escalfament ha estat acompanyat
del constant creixement del nivell del mar, i a més és difícil no
relacionar¬lo amb l’augment d’esdeveniments meteorològics
extrems”.
I llavors el mateix papa ens fa reflexionar. Diu: “El clima és un bé
comú, de tothom i per a tothom... Avui creients i no creients
estem d’acord que la terra és essencialment una herència comuna, els fruits de la qual han de beneficiar tothom. Per als
creients, això es converteix en una qüestió de fidelitat al Creador, perquè Déu va crear el món per a tots.”
També el papa lamenta la indiferència, el desànim que domina la
nostra societat: “la gent ja no sembla creure en un futur feliç, no
confia cegament en un demà millor”.
I nosaltres... ¿què? Ens disposem a fer alguna cosa? O preferim
esperar que algú de fora vingui a arreglar-ho tot? Potser arribarà tard !!!

Evangeli
Jesús pregunta als dotze: “¿Vosaltres també em voleu deixar?” Simó
Pere li respon: “Senyor, ¿a qui aniríem? Només vós teniu paraules de
vida eterna.”
El llenguatge dur de Jesús no té un
aplaudiment unànime, i provoca que
molts l’abandonin. Jesús respecta que
alguns deixebles se’n vagin, perquè
respecta la llibertat personal. No vol fidelitats fictícies.
Els apòstols coneixen bé a Jesús,
i no marxaran. En Jesús hi han trobat
paraules de vida eterna.

AGENDA
Diumenge, dia 29: SANT JULIÀ DEL LLOR.
Encara que la normativa impedeix fer actes lúdics i populars propis d’una Festa Major, no ens
impedeix de poder celebrar la Missa a l’Església
Parroquial l’últim diumenge d’Agost.
Serà a les 12 h. del migdia, a dalt, a l’”Ermita”
de Sant Julià.

VIDA DE LES PARRÒQUIES
PROCLAMES MATRIMONIALS:
Pensen contreure Matrimoni properament els joves RICARDO-ANTONIO MAGALHAES PINHO,
nascut a Vila García (Portugal) i EVA RIERA ANGELATS, nascuda a La Cellera. Actualment tots
dos viuen a Anglès. (2ª amonestació)

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
21, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Pilar Roca Serrat / Maria Montger.
(20 h., Anglès), Pere Caparrós Bayona i Antònia
Mudarra Esteo.
(20 h. La Cellera - Celebr. Paraula) Acció de gràcies a la Mare de Déu del Remei.
22, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Marta Sadurní Garrigolas / Maria
Font Pèlach i família / Rosa Garolera Bertran /
Carmen Caparrós García (aquesta setmana).
(10’30 h, Sant Martí), Celbr. Paraula.
(10’30 h. Osor) Joaquim Torrent Cornet i Mª Cristina Altayó Asturgó.
(12 h. La Cellera) Àngeles Mulero Gómez (aquesta setmana)
---

DEFUNCIONS.
ANGLÈS. Sobtadament ens ha deixat la CARMEN
CAPARRÓS GARCÍA, a l’edat de 76 anys. Havia
nascut a Cabra del Santo Cristo (Jaén). Ha viscut
tota la vida a Anglès, on ha mort el dia 14 d’Agost.
Estava casada amb José Castillo Campos.

28, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Pilar Roca Serrat.
(20 h., Anglès, Celbr. Paraula). Manuela Padín
Graña (aniv.)
(20 h. La Cellera) Josep Roca Esteva (3r. anivers.) i família.

LA CELLERA. També ens ha deixat l’ÁNGELES
MULERO GÓMEZ, a l’edat de 99 anys. Havia
nascut a Totana (Múrcia), ha viscut a La Cellera
i ha mort el dia 18 d’Agost a Salt. Era vídua de
Jeremies Roig
Que descansin en la pau del Senyor.

29, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Salvador Colomer Coll (aniv.).
(10’30 h, Sant Martí), Roser Bosch Horta.
(10’30 h. Osor) - - (12 h. La Cellera) Celbr. Paraula
(12 h. Sant Julià del Llor) Jordi Gifre Serarols.

SANT MARTÍ SAPRESA
EL PEDRÓ DAVANT L’ESGÉSIA JA TORNA A TENIR LA CREU.

Ja deu fer un parell d’anys que uns brètols van trencar i fer
desaparèixer la CREU que marca l’ambient recollit i “sagrat”
d’aquest lloc. És la placeta on cada diumenge es va reunint la
feligresía abans de Missa. És un espai separat del brogit de la
carretera i, abans d’entrar a l’Església, et convida a mirar cap a
l’Església veïna de Sant Amanç i cap el cim de Santa Bàrbara.
Per això, perquè ens estimem aquest lloc, hem volgut tornarhi a posar la creu.
Hem d’agrair a un dels feligresos que va dir: “Si em feu una
“plantilla” en cartró, jo la puc fer en ferro”. I aquí la tenim.
Moltes gràcies, Lluís !

