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
12 de SETEMBRE de 2021 - DIUMENGE 24è durant l’ANY

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
EL CURS TORNA A COMENÇAR
Aquest cap de setmana és molt assenyalat: se’ns han acumulat varies
coses.
1er. El Procicat ha aixecat algunes restriccions i ara ja no hi ha límit per
les celebracions a l’Església i podem fer reunions de més de 10 persones.
Això va bé per les reunions de grups, de Catequesi, i de Consells Parroquials. Anem tenint possibilitats. Ara només falta que en tinguem ganes.
2on. L’11 de Setembre, aquest dissabte, celebrem la DIADA NACIONAL
de CATALUNYA. Hauria de ser una diada molt celebrada i participada,
però, com que cada partit té una visió diferent... això ens dispersa i em
sembla que els ànims s’han desinflat una mica.
3er. Dilluns, dia 13, és la TORNADA a l’ESCOLA. Infants i adolescents
comencen un altre curs, un nou curs. Pugen un nou graó. Van creixent i
acumulant coneixements i experiències.
Doncs ara és el moment que les famílies cristianes es plantegin seriosament quin tipus d’educació religiosa volen donar als seus fills.
No n’hi ha prou amb haver-los apuntat a la Classe de Religió a l’escola.
Cal acompanyar-los a fer l’experiència d’iniciació cristiana a través de la
Catequesi.
Aquesta Catequesi comença a partir del SEGON curs de Primària. Però es
pot començar també encara que estiguin en cursos més alts.
Pares i mares: Feu-vos responsables d’aquesta educació. És una dimensió fonamental per a tota persona.
No importa en quin nivell estan: l’important és començar, i estar disposats
a acompanyar-los.

Evangeli
A l’evangeli Jesús pregunta als deixebles: “I vosaltres, ¿qui dieu que
sóc?” Pere li respon: “Vós sou el
Messies”
Avui Jesús ens fa aquesta pregunta a cada un de nosaltres. “Qui és
Jesús per a mi?” ¿Un personatge
admirable del passat o algú a qui

sento ple de vida en el meu cor? ¿Algú que cridava
els seus deixebles a seguir-lo fins al final, o algú que
em crida a mi a seguir-lo cada dia?
No n’hi ha prou de dir amb la boca que sóc seguidor
de Jesús. Cal fer-ho implicant-hi tota la persona, tota
la vida.

AGENDA
Dimecres, dia 15.
Festa de la M. de Déu dels Dolors.

18, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Lluís Viñas Rabionet.
(20 h., Anglès), Celbr. Paraula.
(20 h. La Cellera) - - -

19, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Lluís Carreras Pont i família / Lluís Valls,
Josep Figueras, Maria Viñets i família Valls-Castañer /
Família Salvans-Costa / Carmen Pol Riera (1r. aniver.)
(10’30 h, Sant Martí), Celbr. Paraula.
(10’30 h. Osor) Festa: Pel Poble.
(12 h. La Cellera) Celbr. Paraula

- AMER: Celebració de la Missa a les 19 h.
No hi haurà Missa a La Cellera. Convidem tothom
qui pugui a participar a l’Eucaristia d’Amer.

Diumenge, dia 19.
- OSOR: Festa del terç. Missa a les 10’30 h matí.
Canta el Cor “Rosor”.
- SANT CLIMENT d’AMER. Festa. Missa a les 12’30
h migdia.

VIDA DE LES PARRÒQUIES
DEFUNCIONS:
- ANGLÈS. Ens ha deixat la DOLORES (Loli) PÉREZ
GUTIÉRREZ a l’edat de 75 anys. Havia nascut a Guadalajara i ha viscut a Anglès. Ha mort a Anglès el dia 2
de Setembre. Estava casada amb Antoni Pérez Ribot.
- LA CELLERA. Ens ha deixat en RAFAEL CASANOVAS ROS, a l’edat de 84 anys. Havia nascut a
Tordera (El Maresme) i ha mort a Salt, el dia 7 de Setembre. Estava casat amb Primi Romeo Visius.
Descansin en pau.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
11, dissabte –
(18 h., Bonmatí), per la “Gent Gran”
(20 h., Anglès – Celbr. Paraula), Rosita Soler Torrent
(1r. aniv.)
(20 h. La Cellera) Rafael Casanovas Ros (aquesta
setmana).

12, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Família Artigas-Farrés / Família HereuTarrés / Maria Font Pèlach i família / Família SalvansCosta / Mansueto Casadevall i Maria Viñolas i família.
(10’30 h, Sant Martí), Roser Bosch Horta.
(10’30 h. Osor) Clebr. Paraula.
(12 h. La Cellera) Clebr. Paraula
(12 h. Constantins) Pel Poble.

PRIMER SENYAL DE CIVILITZACIÓ
Una estudiant li va preguntar una vegada a
l’antropòloga Margaret Mead quin considerava el
primer senyal de civilització en una cultura.
La estudiant esperava que l’antropòloga parlés
d’hams, bols d’argila o pedres per esmolar, ...
Però no. Mead va dir que el primer signe de civilització en una cultura antiga és la trovalla d’una
persona amb un fèmur trencat i curat.
Mead va explicar que a la resta del regne animal, si et trenques la cama, mors. No pots fugir
del perill, anar al riu a beure aigua o caçar per alimentar-te. Et converteixes en carn fresca per als
depredadors.
Un fèmur trencat que es va curar és la prova
que algú es va prendre el temps per quedar-se
amb el que va caure, va curar la lesió, va posar a
la persona fora de perill i el va cuidar fins que es
va recuperar.
“Ajudar a algú a travessar la dificultat és el punt
de partida de la civilització.” va explicar Mead.

