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 de Febrer de 2019 - DIUMENGE 7è. 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

ESCRIT DEL MOSSÈN
LA RELIGIÓ, ENS FA MÉS FELIÇOS ?
He llegit un article de la periodista gironina Míriam Díez, on argumenta que la religió fa a les persones més felices.
Diu:
“La religió ha ofert consol durant segles a les persones, i també
esperança i capacitat per sortir de si mateixes i connectar-se amb
Déu, amb la natura, amb els altres. Sense oblidar la connexió amb
elles mateixes.
La felicitat, per milers de persones al món, passa per la religió.
No perquè la religió les endreci mentalment o els ofereixi un consol
intern i prou, sinó perquè les obliga a mirar el món on són i treballar
per millorar-lo.
Una religió que faci que la persona es torni hermètica i taciturna no
contribueix al capital social. Una religió punitiva i angoixant, menys.
Sí a la religió com a possible via per viure millor i com a dimensió
de la persona humana que la impulsa a millorar.
No a la religió com a refugi per inadaptats socials o persones
egoistes que només pensen en la seva salvació. “
M’ha fet pensar. És veritat que es veuen cares alegres els diumenges a Missa; també es veuen somriures entre els voluntaris que
treballen en tasques de servei o d’ajuda.
Però encara es veu algun rostre seriós, trist, resignat, amb cara de
“pomes agres”. I penso: alguna cosa no funciona; aquesta persona
encara no ha descobert la joia de la fe cristiana.

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 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
Jesús crida a un estil de vida que vagi més enllà de la rutina avorrida del que “no roba, ni mata, ni fa mal a ningú”. Ser cristià és més;
molt més.
Diu Jesús: “Si estimeu els qui us estimen, ¿qui us ho ha
d’agrair? També els pecadors estimen aquells que els estimen.”

La proposta de Jesús és molt atrevida: “Estimeu els enemics, feu bé als qui no us estimen...”. La raó és que el model de Jesús no és
“allò que fa tothom”, sinó Déu-Pare, “que és bo
amb els desagraïts i amb els dolents”.

AGENDA
Dia 26, dimarts:
- a LA CELLERA: Reunió del grup “Amics dels
malalts”. A les 4 h de la tarda a La Rectoria.
- a ANGLÈS: Reunió del grup “Vida Creixent”. ”.
A les 4 h de la tarda a La Rectoria.

Dia 1 de Març, divendres:
Trobada del grup de laics de l’Arxiprestat que reflexionen sobre el futur de les nostres parròquies.
A 2/4 de 9 del vespre, als baixos de la Rectoria
de La Cellera.
Dia 2, dissabte:
- a BONMATÍ: Missa Familiar amb els pares i
infants de la Catequesi. A les 6 h de la tarda.
- a ANGLÈS: Missa Familiar amb els pares i infants de la Catequesi. A 2/4 de 8 del vespre.

VIDA DE LES PARRÒQUIES
DEFUNCIÓ a BONMATÍ:
- Ens ha deixat en LLUÍS TORRENT PUJOLRÀS.
Havia nascut a Bonmatí. Tenia 66 anys. Ha mort
a Bonmatí el dia 16 de Febrer. Actualment estava
casat amb Hajar Ech Chakery

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
23, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Lluís Torrent Pujolràs (aquesta
setmana)
(19’30 h., Anglès), Celebr. Paraula
(20 h. La Cellera) en acció de gràcies.
24, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Família Hereu-Tarrés / Lluís Carreras Pont i família.
(10’30 h, Sant Martí), Celebr. Paraula
(10’30 h. Osor) Josep Raset Fontaner (1er. anivers.)
(12 h. La Cellera) Josep Roca Farrés (7è. anivers.)
- dilluns i dimecres - (19 h, La Cellera)
- dimarts i dijous – (8’30 h., Anglès).
1, divendres –(19 h, La Cellera) Josep Hereu Aulet (9è aniv.)
2, dissabte –
(18 h., Bonmatí), - - (19’30 h., Anglès), Joan Logroño Barnera (aniv.)
/ Germana Maria Font Pèlach i família ColomerFont / a St. Antoni.
(20 h. La Cellera) - - 3, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Família Artigas-Isach / Remei Antoner Antoner i família / Família Boada-Escura /
Acció de gràcies a la M. de Déu del Remei.
(10’30 h, Sant Martí), Joan Taberner i Maria
Bosch.
(10’30 h. Osor) Celebr. Paraula
(12 h. La Cellera) - - -

ELS SONS DEL SILENCI
Dos amics caminaven per un carrer d’una gran
ciutat on es podien escoltar tots els de sorolls que
en aquests grans nuclis es produeixen: remor de
cotxes i de motos, clàxons, murmuri de gent...
Un d’ells era nascut en una gran ciutat, i
l’altre en un petit poble de muntanya.
Estudiaven junts i s’havien fet bons amics.
De sobte, el noi vingut del poble, s’atura,
agafa pel braç el seu amic de ciutat i li diu:
– Escolta..., està cantant un ocell...; no el sents?
L’amic li contesta :
– No diguis ximpleries. Aquí no hi ha ocells.
Al cap d’una estona, l’amic de poble, dissimuladament, deixa caure una moneda sobre el
paviment.
L’amic de ciutat s’atura i li diu:

– Espera. Ha caigut alguna cosa.
Sí, és clar. Allí hi havia la moneda, sobre
l’asfalt.
L’amic del poble de muntanya, somrient, li
va dir:
– Les teves oïdes estan afinades als diners,
i això és el que senten. Amb el so mínim d’una
moneda sobre l’asfalt s’han aturat els teus peus.
És el que veuen els teus ulls i el que desitja el
teu cor. Sents el que desitges. En canvi, estàs
desafinat davant els sons de la natura. Tens
molt bona oïda, però estàs sord. Estàs tancat a
la bellesa, a l’alegria i als colors del dia, als sons
de l’aire. Camines desafinat.
L’ocell sí que havia cantat.

