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
14 de NOVEMBRE de 2021 - DIUMENGE 33è durant l’ANY

Horari de les misses
DISSABTE ANTICIPADA
- 18’00h a Bonmatí
- 19’30h a Anglès
- 19’30h 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
EL VOLUNTARIAT
Em poso a escriure aquestes ratlles en acabar una reunió on s’ha parlat molt d’una qüestió que afecta la vida i la pastoral de les nostres parròquies: el VOLUNTARIAT.
Ha sortit insistentment a la conversa: “ens falten voluntaris”.
No era una queixa sense més ni més. Hi donaven raons: “ens anem fent
grans, les forces ja no ens responen..., no hi ha relleu, no s’hi apunta gent
nova, quedem quatre gats...”
A la mateixa reunió s’acorda fer una crida, posar cartells, enviar cartes...
i jo penso: S’hi apuntarà algú?
Jo no crec en els sistemes propagandístics. Ens arriben tantes coses!!!
Crec en el “boca-orella”. Crec en allò que es transmet “de cor a cor”. Crec
en les vivències explicades que desperten l’interès de l’altre.
He llegit que el voluntari és la persona que “decideix des de la convicció
personal passar a l’acció. Dona sense esperar res a canvi.”
Si les accions pastorals o socials de les nostres parròquies no es mouen
de la rutina de sempre, no engrescaran a ningú. Potser cal trencar alguns
esquemes per poder oferir noves maneres d’actuar i de sentir-se creatiu,
útil i valorat. “El voluntari estableix per pròpia voluntat i des de la plena
llibertat un compromís d’actuació”.
Penso que el “SÍNODE”, que el papa Francesc ha posat en marxa per a
tota l’Església, pot ser una bona oportunitat per revisar i revifar les nostres
experiències de voluntariat
en les nostres comunitats:
a Càritas, a les Catequesis,
en els grups de reflexió, en
l’atenció als vells i malalts,
en l’ajuda als nouvinguts, en
l’educació infantil i juvenil, en
les entitats ecologistes, ...
Sínode vol dir: “caminar
junts”. I per caminar ens hem
de moure.
Si el cos encara ens respon,
movem-nos !!!

Evangeli
A l’evangeli d’avui hi llegim: “Aleshores, després de
la tribulació, veuran el Fill de l’home venint entre
núvols amb gran poder i majestat”.
Jesús anuncia el final d’una etapa, per començar-ne
una altra: la definitiva.
La mort i resurrecció de Jesús seran l’inici d’aquesta
nova etapa.
Ja res serà provisional. Per a qui segueix a Jesús, tot
serà definitiu, ferm, etern.
“El cel i la terra passaran, però les meves paraules no passaran” afirma Jesús.

AGENDA
AVUI, diumenge, dia 14. DIADA de “GERMANOR”.
A totes les Misses de les nostres parròquies la
col·lecta es destina al FONS COMÚ diocesà. Totes les
parròquies som germanes i ens ajudem mútuament.
Dimarts, dia 16. ANGLÈS.
Reunió de pares del 2on curs de Catequesi. A les 6 h.
de la tarda, a La Doma.

14, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Família Artigas-Farrés / Família HereuTarrés / Josep Xarles / Joan Vilaplana Nou (aniv.) i família / Maria Font Pèlach i família.
(10’30 h, Sant Martí), Celbr. Paraula
(10’30 h. Osor) - - (12 h. La Cellera) - - 17, dimecres.
La Cellera. 19 h. Acció de gràcies a Sta. Rita.
--20, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Esposos Joan Fontané Figareda i
Tàrsila Marcos Villarín.
(19’30 h., Anglès), Celbr. Paraula.
(19’30 h. La Cellera) - - 21, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Dolors Pruenca / Lluís Valls, Josep Figueras i Maria Viñets / Maria Font Pèlach i família /
Esposos Josep Mª. Tomàs Dalfó i Pilar Tomàs Fort.
(10’30 h, Sant Martí), Roser Bosch Horta i família.
(10’30 h. Osor) Celbr. Paraula.
(12 h. La Cellera) - - - -

VIDA DE LES PARRÒQUIES
ANGLÈS. BAPTISME.
Aquest dissabte, dia 6 de Novembre, ha rebut les aigües del Baptisme la nena SIGRID QUESADA GARCÍA, filla de David i de Roser. L’han apadrinada l’Oscar
González i la seva tieta Mercedes García.
Enhorabona a la família.
COL·LECTA del DOMUND.
Resultat del que es va recollir les nostres parròquies
per ajudar les Missions:
ANGLÈS		
521 €
LA CELLERA		
522 €
BONMATÍ		
175 €
St. MARTÍ SAP.
195 €
OSOR			
120 €

PROPERAMENT:
UNA CONFERÈNCIA PER PREPARAR
L’ADVENT I EL “SÍNODE DE BISBES”.
RESERVEU-VOS EL DIA.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
13, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Lluís Viñas Rabionet / Esposos Joan
Fontané Figareda i Tàrsila Marcos Villarín.
(19’30 h., Anglès), Esposos Casilda Reverter i Joan
Xifre i família / Josep Da Pinha Pinto (aniv.) i família
(19’30 h. La Cellera) Celbr. Paraula.

Serà el dilluns, dia 22 de Novembre, a les 8 h. del
vespre.
Lloc: el Centre Cultural Parroquial de LA CELLERA.
Mossèn Jordi Reixach, professor de l’Institut de
Ciències Religioses de Girona, ens parlarà de:
“UNA ESGLÉSIA SINODAL, PARTICIPATIVA I
CORRESPONSABLE”

