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 de Febrer de 2019 - DIUMENGE 5è durant l’any.

Horari de les misses
DISSABTE ANTICIPADA
- 18’00h a Bonmatí
- 19’30h 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
- 19’00h - La Cellera (Capella Gnes.)

Horari dels
serveis parroquials
ROSARI
Abans de les misses
RECONCILIACIÓ INDIVIDUAL –
Confessions
Abans o després de les misses,
indicant-ho al mossèn
COM TROBAR ALS MOSSENS:
Mn. Josep-Maria Castellà
972 420 253 – 666 64 31 36
Mn. Josep Farrerons (diaca)
608 84 69 56

ESCRIT DEL MOSSÈN
LA MARE DE DÉU DE LOURDES
Demà, dilluns, dia 11 de Febrer, és la DIADA MUNDIAL DELS
MALALTS. És el dia que se celebra la festa de la Mare de Déu de
Lourdes, de tanta devoció i veneració arreu del món. Aquest dia es
commemora la primera de les aparicions de la Mare de Déu a Santa
Bernadette Soubirous l’any 1858.
El Santuari de Lourdes és un dels més visitats del món. Entre els
pelegrins s’hi ha de destacar els malalts que, amb una fe admirable,
acudeixen a la Mare de Déu cercant la salut del cos i de l’ànima.
Evidentment que no hi ha curacions miraculoses cada dia, però
sí que hi ha un gran confort espiritual en els malalts i en els que els
cuiden. La vivència dels dies passats a Lourdes, les celebracions de
la fe, les eucaristies, processons, via-crucis, i les estones de pregària
silenciosa a la gruta, davant la imatge de la Verge ... generen un clima
d’autèntica comunió entre malalts i acompanyants que donen ganes
de viure. Aquest és el veritable miracle de Lourdes.
La presència dels malalts a la nostra pròpia vida i en el nostre entorn
sempre ha de ser motiu de dedicació, d’entrega, de presència activa, i també d’acompanyament espiritual. La majoria d’aspectes d’una
malaltia s’han de posar en mans dels professionals de la medecina,
però el suport espiritual a la persona que està malalta, això està en
mans del familiar, del creient, de l’amic.
Que aquesta diada de la Mare de Déu de Lourdes, diada dels malalts,
ens recordi que cada dia hem d’estar molt a prop de les persones que
pateixen malaltia, solitud, mancances. Cada dia.

DESPATX PARROQUIAL ANGLÈS
Dimecres, de 10 a 12’30 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
Després d’haver viscut una pesca miraculosament extraordinària, Pere
se sent molt petit i indigne davant Jesús. Li diu a Jesús: “Allunyeu-vos
de mi, que sóc un pecador”. Però Jesús ni el rebutja ni l’avergonyeix.

Al contrari. El dignifica amb una missió molt més
important: “No tinguis por: des d’ara seràs pescador d’homes”.
La nostra petitesa, posada al servei de Jesús i de
l’Evangeli, pot donar fruits miraculosament abundants.

AGENDA
Dimarts, dia 12.
ANGLÈS: Trobada dels voluntaris de Càritas Parroquial.
A les 3 h de la tarda a La Doma.

Dijous, dia 14.

VIDA DE LES PARRÒQUIES
DEFUNCIONS a ANGLÈS:
- El passat dia 1 de Febrer ens va deixar en RAMON
SUBIRÓS i FONT. Tenia 78 anys. Havia nascut a
Sant Martí Sapresa (Brunyola) i va morir a Anglès.
Era solter.
- El dia 5 de Febrer en PERE MATAMALA i LLUNELL va morir a Girona. Havia nascut també a Girona. Tenia 73 anys. Estava casat amb Antònia Gómez Fages.
Els recordem i els tenim presents en la nostra
pregària.

ANGLÈS: Reunió del Consell Parroquial. A 2/4 de 9 del
vespre a La Doma.

Dissabte, dia 16.
BONMATÍ: Reunió de pares/mares del 2on Curs de Catequesi Familiar. A les 5 h de la tarda, a l’Església Parroquial.

GRÀCIES PER LA PARRÒQUIA
Senyor,
tu ens dius que no està bé que l’home estigui sol
i vols que visquem units,
que ens suportem els uns als altres,
que cadascú́ exerciti el seu carisma en bé de tots.
Gràcies, Senyor,
per haver-nos integrat a la comunitat cristiana
pel baptisme.
Gràcies a aquells que ens trobem fent comunió́.
Gràcies a aquells que han edificat la nostra
església
on celebrem la fe
i compartim joies, esperances i dolors.
Gràcies, Senyor,
per donar-nos uns espais per aprofundir la fe,
acollir els qui cerquen
i compartir amb els més pobres
allò̀ que els correspon.
Gràcies, Senyor,
per haver-nos donat els sagraments,
expressió́ de la teva bondat,
que celebrem a la parròquia;
amb ells ens sentim plens de la teva gràcia
i en comunió́ amb els altres cristians.
Hem sentit el goig de fer camí́
amb els qui volen avançar junts.
Hem sentit la crida a la missió́ i al testimoni.
Et preguem, Senyor,
per tots aquells que s’acosten a la parròquia:
que hi trobin una casa per la comunió́
i una escola d’amor.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
9, dissabte –
(18 h., Bonmatí), - - (19’30 h., Anglès), Celebr. Paraula
(20 h. La Cellera) en acció de gràcies.

10, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Família Boada-Escura / Josep Puigderrajols Arimany (1er. aniv.) / Esposos Mauro Sánchez i Montserrat Faüchs / Pere Matamala Llunell
(aquesta setmana) / Acció de gràcies a la M. de Déu
del Remei.
(10’30 h, Sant Martí), Celebr. Paraula
(10’30 h. Osor) - - (12 h. La Cellera) Albert Gallart Conill (aniv.)

- dilluns, dimecres i divendres –
(19 h, La Cellera)
- - -.
				

- dimarts i dijous –
(8’30 h., Anglès).		

---

16, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Mª Elena Casacuberta Palmada i
família.
(19’30 h., Anglès), Família Artigas-Farrés
(20 h. La Cellera) Celebr. Paraula

17, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Lluís Valls, Josep Figueras i Maria Viñets / Esposos Mauro Sánchez i Montserrat Faüchs.
(10’30 h, Sant Martí), Família Domingo-Llistosella i
Enric Flor Morte
(10’30 h. Osor) Celebr. Paraula
(12 h. La Cellera) - - -

