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
19 de SETEMBRE de 2021 - DIUMENGE 25è 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
LO TRADICIONAL
Aquesta setmana passada hem celebrat la Festa de la Mare de Déu dels
Dolors, a la parròquia d’Amer.
Aquesta festa té dues dates: la TRADICIONAL, el divendres abans del
Ram, i la LITÚRGICA que, amb les reformes després del Concili Vaticà II,
va anar a parar al dia 15 de Setembre.
A Amer sempre s’ha celebrat en la data tradicional i ha representat el
començament de la Setmana Santa. Però com que el Covid ha restringit
actes com la Processó dels Doilors, que sol aplegar molta gent, la devoció
a la Mare de Déu s’ha volgut extendre a les dues dates, la tardicional i la
litúrgica. I totes dues apleguen molts de fidels.
I jo em pregunto: ¿què deuen tenir algunes festes tradicionals que congreguen tanta gent?
A vegades poroposem coses noves, i la gent no hi respon. Però alguna
tradició ben arrelada en el poble és concorreguda, participada, i va passant de pares a fills amb veritable desig i satisfacció.
Penso que no s’ha de combatre ni desacreditar les tradicions religioses,
sempre que es puguin omplir de contingut. L’Evangeli sempre és actual.
Les experiències de la vida, també.
Mantinguem, doncs, les nostres tradicions populars, però que no hi falti
l’Evangeli amb el seu missatge actual i irreversible d’amor a Déu i a tots
els germans.

Evangeli
Jesús diu als seus deixebles: “Si algú vol ser el primer, ha de ser el
darrer i el servidor de tots”. Després feu venir un noi, el posà al mig, el
prengué als braços i els digué: “Qui
acull un d’aquests nois perquè
porta el meu nom, m’acull a mi...”
Les lluites per veure qui és el
més important en un grup o en una
comunitat, ens fan perdre de vista
la missió per la qual formem part
d’aquella comunitat: servir els germans, començant pels més petits i
els més febles.
Jesús s’identifica amb els infants.
Com els tractem i servim nosaltres als infants?

AGENDA
Dilluns, dia 20. LA CELLERA.
Reunió del Grup de Vida Creixent. A les 16 h tarda a
La Rectoria.

Dimecres, dia 22. LA CELLERA.
Reunió dels Presidents de Càritas de les Parròquies
de l’Arxiprestat Ter-Brugent. A la Rectoria, a les 17 h.

Dijous, dia 23. ANGLÈS.
Reunió del Consell Parroquial. A les 20 h a La Doma.

Divendres, dia 24. LA CELLERA.

La Missa s’avança a les 18’30 h de la tarda.

Divendres, dia 24. LA CELLERA.
Reunió oberta a tot aquell que s’interessi per conèixer
“QUÈ ES FA A CÀRITAS”. Al CENTRE, a la Sala de
dalt, a les 19 h. de la tarda.

20, dilluns
(19 h. La Cellera) Olívia Isabel Espinosa (morí 8 Setemb. A Nicaragua)
- - - - -

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

26, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Maria Font Pèlach i família / Família
Carreras-Caballé
(10’30 h. Osor) Celbr. Paraula
(12 h. La Cellera) Celbr. Paraula
(12 h. Sant Amanç) Joan Artigas i Francisca Padrosa /
Família Pons, Panella i Vilaró / Lluís Güell Valentí.

Diumenge, dia 26. SANT MARTÍ SAPRESA.
No hi ha Missa a Sant Martí. A les 12h. migdia celebració de la Missa a SANT AMANÇ.

Dimarts, dia 28. ANGLÈS.
Reunió del Grup de Vida Creixent. A les 16 h a La
Rectoria.

VIDA DE LES PARRÒQUIES
LA CELLERA. MATRIMONI:
El dissabte passat, dia 11 de Setembre, van celebrar
el seu Matrimoni els joves RICARDO-ANTONIO MAGALHAES PINHO, natural de Vila García (Portugal) i
que ha viscut a La Cellera, i EVA RIERA ANGELATS,
nascuda a La Cellera. El domicili actual el tenen a Anglès.
Els desitgem molta felicitat.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
18, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Lluís Viñas Rabionet / Maria de Lourdes Oliveira Pereira (3r aniv.).
(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.)
/ Constantí Font Bach (anivers.)
(10’30 h, Sant Martí), Celbr. Paraula.
(10’30 h. Osor) Festa: Pel Poble.
(12 h. La Cellera) Celbr. Paraula.

L’ÀGUILA REIAL
Un home va trobar un ou d’àguila.
Se l’endugué i el posà a la niera
del galliner de casa seva.
L’aguiló fou covat
i va créixer amb la llocada de pollets.
Durant tota la seva vida l’àguila va fer
el mateix que feien els pollets,
pensant que era un pollet.
Esgarrapava la terra
cercant cucs i insectes...
Fins i tot feia anar les ales
i volava uns metres,
com ho fan els pollastres.
Van passar els anys i l’àguila es feu vella.
Un dia va veure, molt enlaire,
en el cel net, una au magnífica
que, amb elegància i majestuosament,
flotava entre els corrents d’aire
i amb prou feines feia anar
les seves poderoses ales daurades.
La vella àguila mirava admirada cap amunt.
“Què és això?” va preguntar a una gallina
que hi havia al seu costat.
“És l’àguila, el rei dels ocells”,
respongué la gallina.
“Però no hi pensis.
Tu i jo som diferents d’aquesta”.
I l’àguila no hi va tornar a pensar.
Va morir pensant que era una gallina de corral.
* * * * * * * *
Sabem exactament qui som
i què podem arribar a fer?

