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
3 d’ OCTUBRE de 2021 - DIUMENGE 27è. 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
QUI POT SER CATEQUISTA ?
Veureu en aquest mateix Full que tornem a posar en marxa la Catequesi, tant pels
qui comencen per la Primera Comunió, com pels més grans i que volen anar preparant la Confirmació.
No es tracta (com ja fa anys) d’anar a aprendre la “doctrina”. L’enfoc actual de la
Catequesi se centra en ajudar els infants i adolescents a fer l’experiència de Déu,
a descobrir Jesús, i a viure l’Evangeli. Partir de la vida per tornar a la vida, amb
més força.
Aquest treball suposa que cada Parròquia tingui un equip de Catequistes.
Qui pot fer millor aquesta feina?
Primer de tot, els propis pares. Ells estan força hores amb els seus fills. Ells se
suposa que tenen diàlegs i responen a preguntes dels fills. Ells són observats pels
seus fills en el seu comportament i decisions. Ells, si són creients i saben disposar
d’alguna estona adequada, poden ser els millors catequistes.
En segon lloc hi ha els catequistes voluntaris. Es preparen els temes a parlar, i busquen exemples, històries, vídeos que facin més pedagògica aquesta experiència.
Han d’aescoltar molt, perquè només veuen els infants una estona a la setmana.
Han de ser un testimoni de sinceritat i de coherència entre el que diuen i el que fan.
Però és una missió molt gratificant i engrescadora poder veure i comprovar com
els infants van creixent amb uns criteris ferms, com ho són els de l’Evangeli.
Necessitem catequistes convençuts, atrevits i il·lusionats.
Tu, o algú que tu coneixes, pot ser-ho.

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
Jesús diu: “Al principi Déu creà l’home i la dona ... Allò que Déu ha unit,
l’home no ho pot separar”.
Hi ha un pla de Déu des dels inicis del temps: que home i dona uneixin les seves
vides per amor.
Déu és amor i, en el seu projecte, només allò que un fa per amor pot fer-lo feliç.
Un amor fidel apunta cap a una felicitat per sempre.
Déu també ens ha donat la llibertat per poder buscar aquesta felicitat per altres
camins. I hem de respectar els qui ho fan. Però no vulguem fer-ne norma, no vulguem imposar altres models.
Allò que Déu ha projectat, que l’home no intenti canviar-ho.

AGENDA
dia 4, dilluns. ANGLÈS:
Comença la Catequesi de 2on Curs. Cada dilluns, de 6 a 7
h de la tarda, a La Doma.

Dia 5, dimarts. ANGLÈS:
Reunió de pares-mares del 2on curs de catequesi. De 6 a 7
h de la tarda a La Doma.

Dia 7, dijous. ANGLÈS:
Xerrada-col·loqui “Com haurem de conviure amb el Covid 19?”, a càrrec del metge Dr. Gabriel Coll. A les 7 h de
la tarda a la “Sala de Ball dels Jubilats”. Organitza: Càritas
Parroquial amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Anglès.
Cal inscriure’s.

ANGLÈS.
FESTES de la MARE DE DÉU del REMEI

Dia 9. dissabte:

- A 2/4 de 6 de la tarda a l’Església Parroquial. Concert de
les Corals “Rosor”, d’Osor i “Cors alegres” d’Anglès.
- Aquest dissabte no hi ha Missa anticipada ni Celebració.

Dia 10. Diumenge:

- A les 9 h. del matí Missa, cant dels goigs i veneració de
la Imatge de La Mare de Déu del Remei.
- A les 12 migdia: Missa Solemne. Canta la Coral “Cors
alegres”. Goigs i veneració de la Imatge de la Mare de Déu
del Remei.
- A les 7 h. de la tarda: Cloenda de la Festivitat. Pregària a
la Mare de Déu.
>>> L’Església estarà oberta de les 8 h. del matí a 2/4 de 8
del vespre.
Només es tancarà a l’hora de dinar, de 2/4 de 2 a les 4 h
de la tarda.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
2 d’ Octubre, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Família Carreras-Caballé
(20 h., Anglès), Celbr. Paraula
(20 h. La Cellera) - - -

3, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Família Boada-Escura / Maria Font Pèlach i
família / Dolors Pruenca / Família Camargo-Soto / Família
Mancas-Orozco / donant gràcies a Déu / 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
---

9, dissabte –
(18 h., Bonmatí), - - (20 h. La Cellera) - - -

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: pel Poble.

Demà, dilluns, dia 4 d’Octubre, és SANT FRANCESC d’ASSÍS.
El papa Francesc, fent honor al seu patró, va escriure
la carta “LAUDATO SI”, que és tot un cant a l’ecologia i
un crit per salvar la terra, la casa de tots.

VIDA DE LES PARRÒQUIES
ANGLÈS. BAPTISME.
El passat dissabte, dia 25 de Setembre, va rebre les aigües del Baptisme, a l’Església Parroquial d’Anglès, la
nena ANNA PADRÓS TERMENS, filla d’Isaac i Carmen, que
viuen a Girona. Fou apadrinada pel seu germà Oriol i Laura
Franch.
Benvinguda a la família cristiana !

BONMATÍ.
També el dissabte passat va celebrar la seva PRIMERA
COMUNIÓ la nena NALLELYS BONMATÍ DEL BARRIO. La
cerimònia va tenir lloc a la Capella de la Casa Bonmatí.

CATEQUESI d’INICIACIÓ CRISTIANA:
S’han obert les inscripcions per a les catequesis de PRIMERA COMUNIÓ (a partir de 2on. primària), per la PROFESSiÖ de FE (a partir de 4rt. primària) i per la CONFIRMACIÓ (a partir de 6è. Primària i ESO.) Es poden apuntar a
les Parròquies d’ANGLÈS, LA CELLERA i BONMATÍ.

Vegeu uns fragments del final d’aquesta carta:
-La major part dels habitants del planeta es declaren creients, i això hauria de provocar a les religions
d’entrar en un diàleg entre elles orientat a la protecció
de la natura, a la defensa dels pobres, a la construcció
d’una xarxa de respecte i de fraternitat.
-L’espiritualitat cristiana proposa una manera alternativa d’entendre la qualitat de vida, i encoratja un estil de
vida profètic i contemplatiu, capaç de gaudir profundament sense obsessionar-se pel consum.
-Cap persona no pot madurar en una feliç sobrietat si
no està en pau amb si mateix.
-Una expressió d’aquesta actitud és aturar-se a donar
gràcies a Déu abans i després dels àpats. Proposo als
creients que reprenguin aquest valuós costum i el visquin amb profunditat.
-Caminem cantant. Que les nostres lluites i la nostra
preocupació per aquest planeta no ens prenguin el goig
de l’esperança.

