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
17 d’ OCTUBRE de 2021 - DIUMENGE 29è 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
QUÈ ÉS EL CELIBAT?
Durant alguns dies va ser notícia de portada el fet que el bisbe de Solsona
deixès el seu ministeri episcopal per iniciar un altre estil de vida en parella.
Això va fer sorgir també molts comentaris sobre el tema del “celibat” dels
capellans.
Què és el celibat? Es defineix com “l’estat d’aquella persona que no s’ha
casat”, o sia: el que és solter.
Cal puntialitzar, però, que el cèlibe no és tot aquell que s’ha quedat solter,
sinó el que ha decidit quedar-s’hi com a resposta a una crida específica de
Déu, o sia, com a resposta a una vocació.
El cèlibe renuncia al matrimoni, a l’escalf i al suport d’una persona, però no
renuncia en absolut a l’afecte de moltes persones.
Un missioner empordanès, que ha estat 50 anys dedicat en cos i ànima a la
gent dels països més pobres d’Àfrica (Níger i Burkina Faso), ha tornat a la
seva terra empordanesa. Acaba de cumplir els 80 anys. I reflexiona sobre la
seva vida, la seva vocació, i el celibat. Diu:
“Encara avui porto arrapat al cos i al cor el desig d’estimar com en el matrimoni i, per altra banda he viscut sempre cèlibe sense penedir-me’n. Crec que
la meva vida ha sigut molt fecunda d’una altra manera, i no hauria pogut mai
realitzar-la així si m’hagués casat.”
Penso que aquesta és la gran riquesa i llibertat que proporciona el celibat
en l’entorn d’una vocació de servei als demés, dins l’Església i enmig de la
societat.
Un professor de Teologia escriu: “Ser cèlibe no és limitar-se sinó eixamplar, no
és tancar-se sinó expandir-se i créixer. I és que el celibat és per damunt de tot
una crida de Déu, no una disciplina derivada d’una norma canònica”.
El cèlibe és un servidor, com ho va ser el Crist, servent de Déu i dels seus
germans, els homes.

Evangeli
L’evangeli ens explica que Jaume i
Joan, els dos fills de Zebedeu, anaren a trobar Jesús i li digueren: “Concediu-noa que, el dia que sereu glorificat, puguem seure, l’un a la vostra
dreta i l’altre a la vostra esquerra.”
La resposta de Jesús els desconcerta: “Qui vulgui ser important, ha
de ser el vostre servidor. El Fill de
l’home no ha vingut a fer-se servir,
sinó a servir els altres.”

El fill del fuster no va dissenyar les cadires per fer-ne
trons, sinó per a servir i per alleujar el dolor i el cansament d’aquells que pateixen.

AGENDA
Dissabte, dia 23. LA CELLERA.
La Missa anticipada del dissabte vinent s’avançarà mitja hora: serà a les 19’30 h. Així es podrà participar en
l’activitat cultural del Centre.

VIDA DE LES PARRÒQUIES
CATEQUESIS:
Estan començant, a la majoria de Parròquies, els grups
de Catequesi, sobretot els que es volen preparar per a
la Primera Comunió. N’hi ha a Bonmatí, a Anglès i a La
Cellera.
Recordeu que també invitem als nois i noies d’E.S.O. A
preparar-se pel Sagrament de la Confirmació.

Diumenge, dia 24. DIADA del DOMUND.
És el diumenge en què se’ns recorda el nostre compromís missioner. Aquest any porta per lema: “No podem
deixar de parlar d’allò que hem vist i hem escoltat”.
Nosaltres, sense deixar la nostra casa ni la nostra terra,
podem ser missioners amb la nostra pregària i la nostra
ajuda econòmica.
Les col·lectes de totes les Misses van destinades a
l’ajuda a les Missions.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
16, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Lluís Viñas Rabionet / Pilar Roca Serrat.
(20 h., Anglès), Casilda Reverter i família / Pere Pèlach /
Família Reverter-Talleda / 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 / Maria Ragolta (nena de 6 anys).
(10’30 h, Sant Martí), Germans Joan i Joaquim Garriga
Pèlach.
(10’30 h. Osor) Celbr. Paraula.
(12 h. La Cellera) - - ---

23, dissabte –
(18 h., Bonmatí), - - (20 h., Anglès), Celbr. Paraula
(19’30h. La Cellera) - - 24, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Josep Xarles / Família Carreras-Caballé.
(10’30 h, Sant Martí), Celbr. Paraula.
(10’30 h. Osor) Lluís Jordà Vila.
(12 h. La Cellera) - - -

SÍNODE 2021 – 2023.
Avui, diumenge, 17 d’Octubre, a la Catedral de Girona, s’inaugura la “fase Diocesana” del SÍNODE que
el papa Francesc ha convocat per a tota l’Església,
per a tot el poble cristià.
A les 5 h de la tarda, hi ha una ponència sobre el
camí sinodal en l’Església. Parlarà el Dr. En teologia
Salvador Pié.
A les 6 h de la tarda s’inaugurarà solemnement
aquesta etapa sinodal diocesana amb la celebració
de l’Eucaristia.
Hi ha tres conceptes a treballar:
– COMUNIÓ: unió amb tots els germans que tenim
una mateixa fe.
– PARTICIPACIÓ: formar part de l’Església d’una
manera activa.
– MISSIÓ: donar a conèixer i ser testimonis davant
del món d’allò que ens dona alegria per viure.
“Sínode” vol dir fer camí junts.
El papa vol que ens preguntem si de veritat fem
camí junts tots els cristians, o cadascú va per on li
sembla.
Els Consells Pastorals de cada parròquia estan
convidats a participar-hi aportant els seus punts de
vista.

