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
24 d’ OCTUBRE de 2021 - DIUMENGE 30è. 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
MISSIONERS A CASA NOSTRA
Aquest diumenge, diada del DOMUND, parlem molt de MISSIONS i de
missioners. Ha sortit un nou llibre del P. Josep Frigola que ens parla de la
seva experiència en els països més pobres de l’Àfrica on ell ha estat 50
anys com a missioner.
Molt sovint situem les “missions” i l’activitat missionera en països molt
allunyats de casa nostra.
Jo us convido a fer una mirada a casa nostra, a la nostra societat i a les
nostres pròpies famílies:
- la pràctica sacramental (Misses, baptismes, comunions, confirmacions,
casaments ...) han disminuït molt
- molts pares no són capaços de transmetre la fe als seus fills, perquè ells
mateixos no en tenen de fe
- l’ètica, la moralitat i la justícia en la nostra societat actual, responen més
a interessos de partit que no a principis fonamentals cristians
- el clero del país escasseja de forma alarmant, i veiem com a vàries parròquies de Catalunya el rector prové d’Amèrica Llatina o de l’Àfrica.
S’han canviat els papers. Ara ara mateix, casa nostra és un autèntic “país
de missió”.
És evident que cal tornar a anunciar l’Evangeli a la gent de casa nostra
que se n’ha anat allunyant.
Però jo ara hi veig una novetat: no cal esperar a què vinguin missioners
de fora. Ara, aquesta tasca missionera, és feina de tots nosaltres, dels qui
valorem la nostra fe, dels qui formem part d’una comunitat que creu en
Jesús, i segueix un evangeli, i s’alimenta d’uns sagraments.
El SÍNODE de l’Església que el
Sant Pare acaba d’inaugurar té
com a tercer objectiu la “MISSIÓ”.
L’Església actual i del futur ha de
ser missionera, ha de fer realitat el
lema del DOMUND d’aquest any:
“Explica el que has vist i sentit”.
Evangeli

Jesús preguntà al cec: “Què vols
que et faci?” Ell respon: “Mestre,
feu que hi vegi”.
Per veure-hi clar i net, primer un
n’ha de tenir ganes. Segon, has de

saber on trobar la llum pels teus ulls.
Molta gent actual, enlluernada pels èxits de la societat, no és capaç de veure amb claredat el camí de la
vida i de la felicitat eterna.
No perdem el temps amb falses receptes. Només
en Jesús hi podem trobar la llum que ens obri els ulls
i ens faci veure la veritat.

AGENDA
Dies 23 i 24, dissabte i diumenge: DOMUND.
A TOTES LES PARRÒQUIES. Avui, la COL·LECTA extraordinària es destina a ajudar els missioners i missioneres de tot el món.
Dia 26, dimarts. ANGLÈS.
Reunió del Grup de “Vida Creixent”. A les 4 de la tarda
a La Rectoria.
Dia 29, divendres. LA CELLERA.
La Missa d’aquest dia a la Capella de Ca les Germanes, se celebrarà a les 12 h del migdia.

(10’30 h. Osor) Lluís Jordà Vila / Isidre Ripoll (aniv.) i
família / Família Suy-Berenguer.
(12 h. La Cellera) Joaquima Noell Dardé (aquesta setmana)
--30, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Pere Quer Coll.
(20 h., Anglès), Casilda Reverter i família / Joan Julià,
Roser Vidal i família / Bartomeu Mitjà, Catalina Vila
i família / Pep Peracaula i Maria de Garriga / Lluïsa
Roura i Victòria Pla.
(20 h. La Cellera) Celbr. Paraula
31, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Dolors Pruenca / Rosa de Jesús Ribeiro
(1er aniv.) i Josep Pinto.
(10’30 h, Sant Martí), Roser Bosch Horta i família.
(10’30 h. Osor) Celbr. Paraula.
(12 h. La Cellera) - - -

Dia 31, diumenge. CANVI d’HORA !!!
Recordeu que la matinada d’aquest diumenge s’han
de retrassar els rellotges una hora.
Dia 1 de Novembre. FESTA de TOTS SANTS.
Les Misses seran a la mateixa hora que els diumenges

VIDA DE LES PARRÒQUIES
DEFUNCIONS:
- ANGLÈS. Ens ha deixat la MONTSERRAT ESPÍGOL
BUSQUETS, a l’edat de 90 anys. Havia nascut a La
Cellera de Ter i ha mort a Anglès, el dia 15 d’Octubre.
Estava casada amb Pere Pons Parramon.
- LA CELLERA. També ens ha deixat la JOAQUIMA
NOELL DARNÉ, a l’edat de 92 anys. Havia nascut a
Sant Esteve de Llèmena i ha mort a La Cellera de Ter
el dia 17 d’Octubre. Era vídua de Jesús Franch Farrés.
Descansin en pau.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
23, dissabte –
(18 h., Bonmatí), - - (20 h., Anglès), Celbr. Paraula
(19’30h. La Cellera) en acció de gràcies.
24, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Josep Xarles / Família Carreras-Caballé
/ Lluís Valls, Josep Figueras i Maria Viñets / Montserrat Espígol Busquets (aquesta setmana).
(10’30 h, Sant Martí), Celbr. Paraula.

EL CEL A LA TERRA
Un antic relat japonès explica que, un dia, un samurai bel·licós va desafiar un monjo a que li expliqués què era el cel i què era l’infern.
El monjo li respongué:
- Valdria més que deixessis de ser tan agressiu i
violent i et dediquessis a fer el bé.
El guerrer desembeinà l’espasa i amenaçà el
monjo:
- Que no saps que podria matar-te?
El monjo, sense perdre la calma, li va dir:
- Veus? Això és l’infern !
Desconcertat, el samurai, dominant la seva fúria,
va embeinar l’espasa i es va inclinar davant el
monjo agraint les seves paraules.
- Veus? -li va dir el monjo- Això és el cel !

