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 de FEBRER de 2019 - DIUMENGE 4rt. TEMPS ORDINARI

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

ESCRIT DEL MOSSÈN
SER SOLIDARIS
Tot cristià ha de ser solidari amb el seu germà, precisament per això: perquè tots som germans, fills d’un mateix Pare, que estima entranyablement
tots els seus fills.
Nosaltres som els responsables de fer realitat aquesta amor que el Pare
ha posat en els nostres cors.
Déu ens ha creat a tots iguals en dignitat. Ell no fa diferències. Són les
circumstàncies de la vida les que ens han anat fent diferents a uns dels altres. Uns neixen en l’abundor, altres en la misèria; uns obren els ulls en un
país tranquil, altres enmig d’una guerra; uns viuen en una societat plena
de recursos, altres en unes àrees marginals, empobrides i famolenques.
La satisfacció de poder donar la mà al germà, de poder-lo ajudar a obrirse camí en la vida, a poder estar al mateix nivell que tu, és causa d’una
felicitat profunda, grandiosa i inestroncable.
En els evangelis hi llegim: “No es pot estimar Déu sense estimar el germà”.
Ser solidari, compartir el que ets i el que tens amb el que et necessita, és
estimar de veritat.
El contrari de ser SOLIDARI és ser SOLITARI, o sia, tancar-se egoistament
en un mateix.

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
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
La gent de Natzaret passa ràpidament de l’admiració al rebuig. Els hi
agrada escoltar algú del seu poble que parla bé però, quan aquest discurs
implica un canvi d’actitud dels oients, llavors canvia radicalment el seu
estat d’ànims.
Una cosa és escoltar un discurs, i una altra canviar la forma de viure.
La reacció dels seus convilatans: “Fora! No et volem! La teva doctrina
és perillosa!”
Sempre l’amor i la justícia seran perillosos per a una societat que es
regeix pels guanys econòmics i pel poder.

AGENDA
ANGLÈS.
Dilluns, dia 4. - Reunió de la Junta de Càritas. Campanya econòmica. A les 10 h. matí, a La Doma.
Dilluns, dia 4. - Reunió de pares/mares de la Catequesi
Familiar de 2on. Curs. A les 8 h. del vespre a La Doma.
Dimecres, dia 6. - Reunió de pares/mares de la Catequesi Familiar de 1er. Curs. A les 8 h. del vespre a La
Doma.

ARXIPRESTAT.
Divendres, dia 8. – Reunió de la Coordinadora de Consells Parroquials de l’Arxiprestat Ter-Brugent. A les 8 h.
del vespre, a la Rectoria de La Cellera.

BONMATÍ.
Dissabte, dia 9. - Reunió de pares/mares de la Catequesi Familiar de 1er. Curs. A les 5 h. de la tarda a l’Església
Parroquial.

LA CELLERA:
Dissabte, dia 9. – Missa Familiar amb pares i infants de
la Catequesi. A les 8 h. del vespre, a l’Església Parroquial.

VIDA DE LES PARRÒQUIES
DEFUNCIÓ
a ANGLÈS: Ens ha deixat la MONTSERRAT FAÜCS
i TRASERRA. Ha mort a Girona el dia 31 de Gener.
Tenia 92 anys i havia nascut a Susqueda. Era vídua de
Mauro Sánchez Miguel. Descansi en pau.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
2, dissabte – La Candelera
(18 h., Bonmatí), Carmen Surroca.
(19’30 h., Anglès), a St. Antoni / Francisca Barnera
Martí (2n aniv.)
(20 h. La Cellera) Celebr. Paraula.

3, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Remei Antoner i Antoner i família / Miquel
Escura Janoher / Lluís Valls, Josep Figueras i Maria
Viñets / Montserrat Faücs Traserra (aquesta setmana).
(10’30 h, Sant Martí), a St. Antoni / Joan Taberner i
Maria Bosch / Joaquim Garriga Pèlach.
(10’30 h. Osor) Celebr. Paraula.
(12 h. La Cellera) - - -

4, dilluns – (19 h, La Cellera)
- - -.
5, dimarts – (8’30 h., Anglès).		
--6, dimecres – (19 h. La Cellera). Família Rius-Bosch
7, dijous – (8’30 h, Anglès).		

---

8, divendres, (19 h., La Cellera).

---

9, dissabte –
(18 h., Bonmatí), - - (19’30 h., Anglès), Celebr. Paraula
(20 h. La Cellera) - - -

10, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Família Boada-Escura / Josep Puigderrajols Arimany (1er. aniv.) / 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.)

PROJECTE MANS UNIDES – 2019
“MILLORA D’INSTAL·LACIONS SANITÀRIES
EN UN CENTRE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL”
Lloc: RUNDA. País: RWANDA (Àfrica Central)
Rwanda va patir un terrible genocidi el 1994. El
missioner empordanès, P. Joaquim Vallmajó, hi va
deixar la vida; fou assassinat per ajudar els refugiats.
Ara, els rwandesos estan intentant recuperar la
normalitat del treball i la vida; molts joves del camp
volen anar a ciutat a buscar-hi treball.
A Runda (zona rural) una associació va construir-hi
un CENTRE de FORMACIÓ PROFESSIONAL per

preparar aquests joves. Funciona “a tope” amb uns
200 alumnes i hi ha llista d’espera per poder-hi entrar.
La part sanitària és molt deficient i contaminant.
Ens demanen ajuda per construir dutxes, wàters,
lavabos, piques per rentar roba, i una fossa sèptica
que no contamini l’entorn.
Ells hi posen la mà d’obra i el 10% del pressupost.
Cost total del PROJECTE: 16.500 €.
DIUMENGE QUE VE: COL·LECTA a totes les Parròquies, per finançar aquest projecte.

