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
29 d’AGOST de 2021 - DIUMENGE 22è 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
MISSES “A LA CARTA
Cada cap de setmana, a les parròquies que anomenem de “La Vall de
les Esglésies”, hi ha set celebracions del Diumenge: tres el dissabte, i
quatre el diumenge. Procurem que cada poble tingui la seva “celebració
dominical”, sigui l’Eucaristia, sigui la Celebració de la Paraula. Queden
algunes parròquies petites (Constantins, Sant Julià, El Coll) on només hi
ha celebració dues vegades l’any: pel patró i per l’aplec o Festa.
També hi ha dues parròquies (Anglès i La Cellera) que tenen missa (o
celebració) els dies laborables i cada dissabte i diumenge.
Els qui tenen facilitat per desplaçar-se poden escollir si els hi va millor la
tarda o vespre del dissabte, o si prefereixen aviat, o a mig matí, o a migdia
del diumenge. Hi ha “Misses a la carta”.
Si considerem la missa només com un “servei”, em sembla que no està
malament. La feligresia està ben servida.
Però si volem que no perdi el significat de reunió de la comunitat que
celebra “el Dia del Senyor”, hem de procurar que no hi hagi dispersió,
anonimat, passivitat. Una missa amb només 8 ó 10 persones, ¿és veritablement una reunió de la comunitat parroquial?
Potser haurem de pensar en reduir horaris. Als llocs on n’hi ha dues
(i no s’omplenen a vessar), quedar-se amb una de sola (o el dissabte, o
el diumenge) pot ajudar a fer més visible la comunitat parroquial que es
troba, se saluda, participa (cants, lectures, serveis...) i converteix en una
veritable Festa la celebració dominical.
Anem-ho pensant.

Evangeli
A l’evangeli, Sant Marc ens diu que els fariseus li pregunten a Jesús:
“¿Per què els vostres deixebles no segueixen la tradició dels ancians
i mengen amb les mans impures?”
No és el mateix tenir les mans brutes,
que impures. La impuresa és un concepte
purament legal.
On éstà la bondat o la malícia d’una persona? ... a les mans o al cor?
Hi ha persones de mans molt ben cuidades que fan mal a tothom qui poden.
En canvi hem vist mans endurides i ennegrides per molts anys de treball dur, per
poder donar menjar als fills i a tots aquells
que estimen.
És més important rentar-se el cor que
les mans.

AGENDA
LES GALES D’ANGLÈS.

Amb motiu de les Festes de “Les Gales d’Anglès”,
l’horari de Misses a Anglès quedarà modificat.
Dissabte, dia 4: NO hi ha Missa anticipada.
Diumenge, dia 5: Hi haurà Missa a les 9 h. del matí
i MISSA SOLEMNE a les 12 h. del migdia, amb la
col·laboració de la Coral “Cors alegres”.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
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 / Remei Gómez Roca i família.

31, dimarts (8’30 h. Anglès) Joan Creus (aniv.) i Rosa Creus i família.
---

3, Setembre, divendres.
(19 h. La Cellera) Carme Conill Caballé i Joan Gallart
Comajoan (aniv.)

4, dissabte –
(18 h., Bonmatí), - - (20 h., Anglès), No hi ha Missa.
(20 h. La Cellera) - - -

5, DIUMENGE.
(9 h, Anglès), Família Boada-Escura / Maria Font
Pèlach i família / Ramon Caballé Panosa / acció de
gràcies a la M. de Déu del Remei.
(10’30 h, Sant Martí), Celbr. Paraula.
(10’30 h. Osor) - - (12 h. La Cellera) Celbr. Paraula.
(12 h. Anglès) Pel Poble.

VIDA DE LES PARRÒQUIES

29, DIUMENGE

DEFUNCIÓ.

(9 h, Anglès), Salvador Colomer Coll (aniv.) / Família
Carreras-Caballé.
(10’30 h, Sant Martí), Roser Bosch Horta.
(10’30 h. Osor) - - (12 h. La Cellera - Celbr. Paraula). Esposos Josep Mª
Pont Valls i Joana Invernó Cervantes.
(12 h. Sant Julià del Llor) Jordi Gifre Serarols.

OSOR. El passat dia 20 d’Agost ens ha deixat la MARIA MASSA TORROELLA, a l’edat de 90 anys. Havia
nascut a Premià de Mar (El Maresme), va viure molts
anys a Osor i ha mort a Sant Hilari Sacalm, on ha residit els últims anys. Era vídua de Vicente Narro Murciano.
Al Cel sia.

TEMPS DE FESTES MAJORS I
APLECS.

BONES FESTES A TOTS !!!

Acabant ja el mes d’Agost i durant tot el Setembre, tenim la ocasió de poder celebrar moltes Festes de poblacions i ermites.
Pel que fa a les Misses, acostumen a fer-se al migdia. Això afectarà la Parròquia de La Cellera que,
durant tot el Setembre, a les 12 h del migdia, en
comptes de l’Eucaristia hi haurà Clebració de la Paraula. Ens hem de repartir.
Per això poso els llocs on, encara que no hi hagi
actes festius populars, sí hi haurà la celebració de
la Missa.

AGOST:
– 29. Festa St. Julià del Llor. Missa: 12 h.

SETEMBRE:
– 5. Les Gales d’Anglès. Missa: 12 h.
– 8. Festa M. de Déu del Coll. Missa: 11 h.
– 12. Festa de Constantins. Missa: 12 h.
– 19. El Terç d’Osor. Missa: 10’30 h.
– 19. Festa St. Climent d’Amer. Missa: 12’30 h.
– 26. Aplec de St. Amanç. Missa: 12 h.

Sant Julià del Llor. Església Parroquial

