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
10 d’ OCTUBRE de 2021 - DIUMENGE 28è 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
DESPATX PARROQUIAL ANGLÈS
Dimecres, de 9 a 12 del matí.
C. Major, 19 (La Doma)
17160 Anglès
Tel. 972 420 253
tatecm@gmail.com

SALUTACIÓ DEL MOSSÈN
PRIORITATS PASTORALS
El nostre bisbe Francesc ens proposa, en començar el curs, que tinguem en
compte uns punts bàsics i elementals com a prioritats per al nostre treball parroquial.
Diumenge passat, amb el Full Parroquial, hi vau trobar també un altre full amb les
prioritats per aquest curs. No sé si us l’haureu llegit.
No és fàcil. Hi ha molts punts (34). Ens vol donar tota uns perspectiva del treball
pastoral que cal dur a terme a les parròquies.
Tot és important, però em sembla que valdria la pena assenyalar els que considerem més bàsics o més urgents per les nostres parròquies en el moment actual.
En proposo dos:
1. LA FORMACIÓ DELS LAICS (homes i dones) per poder assumir tasques de
presidir, dirigir, i animar les celebracions quan no hi pot haver la presència del
capellà ni del diaca.
És un “ministeri” que cada dia serà més necessari, per l’escassedat de ministres
ordenats (capellà i diaca).
L’experiència de llocs on alguns laics/ques han assumit aquesta responsabilitat,
ens diu que, si s’han preparat bé, ho fan amb tota la dignitat que es mereix.
2. LA RENOVACIÓ DE LA CATEQUESI. Poques famílies porten els seus fills a
la catequesi, perquè ja van sobre-ocupats amb altres activitats, o perquè en la
família no es viu gens l’interès per iniciar-se a la vida cristiana.
Cal presentar el camí de l’Evangeli amb l’atractiu dels testimonis i amb l’impacte
dels mitjans actuals de comunicació. Això vol tenir una gent ben preparada. Em
sembla que és una veritable prioritat.
Amb aquestes dues bases ben posades, penso que podríem anar edificant un nou
estil d’Església que fos capaç de despertar l’atenció de la gent dels nostres temps.

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
L’evangeli explica que un home li pregunta a Jesús què ha de fer per tenir vida
eterna. “Jesús se’l mirà amb afecte i li respongué: ves a vendre tot el que
tens i dona-ho als pobres”. Aquesta resposta el contrarià i se n’anà tot trist,
perquè era molt ric.

Aquest home no era dolent: cumplia la lletra dels manaments. Però el seu cor el tenia enganxat a les riqueses que
posseïa, i aquesta dependència allunya de la felicitat.
Ens hem de donar compte que Déu ens mira amb afecte,
que ens mostra el camí de la felicitat veritable, i demanar-li
sincerament que ens doni valor per seguir-lo.

VIDA DE LES PARRÒQUIES
DEFUNCIÓ
LA CELLERA. Ens ha deixat l’ÀNGELA BARTRINA RIBAS,
a l’edat de 101 anys. Havia nascut a Celrà, ha viscut al Pasteral, i ha mort a Girona el dia 2 d’Octubre. Era vídua de
Josep Bosch Moner. Descansi en pau.

AGENDA
dimarts, dia 12. Festa de la M. de Déu del Pilar.
ANGLÈS: Hi haurà Missa a les 8’30 h. del matí.

Dimecres, dia 13.

ANGLÈS: hi haurà despatx de 9 a 11 h. del matí.

Diumenge, dia 17.

LA CELLERA: Festa de la “Gent Gran”. Missa solemne
a les 12 h. amb l’acompnyament de la Coral “Rossinyol de
Sales”. En acabar: Concert de la Coral a la mateixa Església.

GALES D’ANGLÈS.
Sardana. Dedicada a la Vila que treballa i canta.

Diumenge, dia 17.

CATEDRAL de GIRONA, 5 h. de la tarda: OBERTURA del
SÍNODE. Fase Diocesana. Hi haurà una ponència del teòleg
Dr. Salvador Pié. A les 6 h, Eucaristia.

Anglès, Vila encisadora,
em tens el cor pres.
Ta vall, Joliua i formosa,
de gala es vesteix.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
9, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Pilar Roca Serrat.
(20 h. La Cellera) Àngela Bartrina Ribas (aquesta setmana).

10, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Esposos Mauro Sànchez i Montserrat Fauchs
/ Família Hereu-Tarrés / Família Artigas-Farrés / Maria Font
Pèlach i família / Joan Xarles / Francesc Tarrés Xandrich,
Montserrat Barnera Roger, i Loreto Barnera Roger.
(10’30 h, Sant Martí), Celbr. Paraula
(10’30 h. Osor) - - (12 h. La Cellera) Celbr. Paraula
(12 h. Anglès) Festa del Remei: Gabriel Valls, Maria Domènech, Jaume Valentí i Angelina Juanhuix / pel Poble.
---

16, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Lluís Viñas Rabionet / Pilar Roca Serrat.
(20 h., Anglès), Casilda Reverter i família / Pere Pèlach /
Família Reverter-Tallada / Llorenç Ribas / Hermínia Suy /
Constància da Luz i José Teixeira.
(20 h. La Cellera) Celbr. Paraula.

17, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Família Artigas-Ysach / Maria Font Pèlach i
família / Família carreras-Caballé / Família Xarles-Pruenca.
(10’30 h, Sant Martí), Germans Joan i Joaquim Garriga
Pèlach.
(10’30 h. Osor) Celbr. Paraula.
(12 h. La Cellera) - - -

Avui ets meravellosa,
oh, perla del Ter!
Ja el jovent
fa anella donant-se les mans;
tothom hi cap
que la sardana ens fa a tots germans.
Dansem, dansem com bons catalans,
dansem...
Tot es gaudi si ella és a la meva vora!
Quina joia si punteja al costat meu!
Quan no hi és pareix que plori la tenora,
feu que vingui, oh dolça Mare de Déu!
Remeieu, Senyora, aquestes penes,
car també hi ha espines en l’amor.
Si avui ve, només amb ella ballaré,
i la joia regnarà dintre el meu cor.
Ella ha de venir...
aquest amor és pur
talment del cel l’atzur.
Que sortós seré
amb ella al costat...
Quanta felicitat!
Verge del Remei...Oh, Sobirana!,
feu que el nostre amor sigui constant,
i que sempre perduri la sardana
puix que el nostre idil·li va néixer dansant.
Recordaré sempre més
que fou en les Gales d’Anglès!
Joaquim Bauxell. Anglès, 1953

