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
26 de SETEMBRE de 2021 - DIUMENGE 26è de 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

SALUTACIÓ DEL MOSSÈN
HA ARRIBAT LA TARDOR
Dimecres va començar la TARDOR astronòmica. Alguns hem començat
a treure de l’armari les jaquetes, perquè hi ha dies que la fresca es fa notar.
La tardor és temps de canvis. La naturalesa ens ho recorda: “gota freda”, aigüats, volcans en erupció... La terra vol recuperar els espais que
la “civilització” ha ocupat. I així veiem com el mar es menja la costa, les
rieres s’emporten cotxes i edificis que li barren el pas, la lava es menja els
edificis construits on, fa només 50 anys, ella ja hi havia transitat.
Però la terra no deixa d’oferir-nos els seus fruits, si sabem respectar la
natura. Els fruits de la tardor són petits, però preuats: cireres d’arboç, avellanes, nous, ametlles, castanyes, bolets ...
Tardor, canvis, i començament de Curs.
Penso en la nostra Església, tan sacsejada per tot el que ens toca viure.
Cal també saber buscar i trobar els fruits preuats, però amagats, que tenim.
Haurem de tenir aquell bon nas dels boletaires per descobrir les virtuts i qualitats que hi ha en les persones del nostre entorn. I caldrà tenir
l’atreviment de fer-los-hi propostes, de convidar, d’animar a treballar per
un món millor ... des de la cultura, des de l’escola, des de la solidaritat,
des de la FE.
Hi ha molta gent, jove i gran, que són un fruit molt valuós, però encara
no han trencat la clova.

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

Evangeli
Diu Jesús: “Qui no és contra nosaltres, és amb nosaltres”.
Jesús mai no veu els seus seguidors com un grup sectari, tancat en si
mateix. El que vol Jesús és que la gent no pateixi, per això accepta tot

aquell que es compromet a fer el bé i a treballar per la
justícia i el benestar social.
Dins les activitats de l’Església (per exemple a Càritas), ens hem d’alegrar de la presència i participació
de tantes persones que, sense ser cristianes, treballen per una societat més justa i solidària.

AGENDA
Dimarts, dia 28. ANGLÈS.
Reunió del Grup de “Vida Creixent”. A les 4 h tarda a
La Rectoria.

Dijous, dia 30. ANGLÈS.
Reunió del Consell Parroquial. A les 20 h a La Doma.

VIDA DE LES PARRÒQUIES
BONMATÍ. BAPTISME.
Diumenge passat, dia 19 de Setembre, fou batejada
a l’Església Parroquial de Bonmatí, la nena LAIA ESCAVIAS MORENO, filla de Bernardino i Lídia, veïns de
Bonmatí. L’han apadrinat els seus oncles Javier Moreno i Elisabet Escavias.
Benvinguda a la gran família cristiana!

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
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 / Josep Xarles
(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.
---

2 d’ Octubre, dissabte –
(18 h., Bonmatí), - - (20 h., Anglès), Celbr. Paraula
(20 h. La Cellera) - - -

3, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Família Boada-Escura / Maria Font
Pèlach i família / Dolors Pruenca / acció de gràcies a
la M. de Déu del Remei.
(10’30 h, Sant Martí), - - (10’30 h. Osor) Celbr. Paraula
(12 h. La Cellera) Celb. Paraula

DIVENDRES, DIA 29,
és SANT MIQUEL.
Tot i ser el Patró de la Parròquia d’Anglès, no és
una festa assenyalada, ja que queda entre la Festa Major (Les Gales) i la Festa del Remei.
Però en fem memòria amb aquesta poesia de Miquel Vila.

A SANT MIQUEL
Patró de l’Església d’Anglès
Cantarem la teva glòria
amb claror de llum divina.
A Sant Miquel Arcàngel
oferim nostra memòria.
Ets nostre patró, San Miquel,
i agermanes trencant el vel
junts el Vell i el Nou Anglès.
Nuvi i núvia plens d’anhel.
Aquesta Vila de la Vall,
dels Àngels anomenada,
és com jardí de mil colors
que embriaga ànima i cors.
Contemplem des del campanar
tota aquesta plana florida,
la Vall, bella i exquisida,
endegant el dia a dia:
Amor, treball i alegria.
Amb el cant lliurat al vent
s’aspergeix per les contrades,
per fer-lo molt més excels
serà escoltat des dels cels.
Nostre cant llavors seria
digne de tu Sant Miquel,
que demanar-te voldria:
“Sigues Llum, Guia i Estel “
Miquel Vila, 2019

