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 MARÇ de 2019 - DIUMENGE 1er. de QUARESMA

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 UNCIÓ DELS MALALTS
Des de petits hem associat el sagrament de la EXTREMAUNCIÓ amb els
últims moments de la vida d’una persona. De fet hi ha famílies cristianes que
no criden el mossèn fins que el malalt ha perdut el coneixement o ha entrat
en agonia.
Sortosament la imatge i el significat d’aquest sagrament ha anat canviant.
Ara en diem la UNCIÓ DELS MALALTS, perquè és un sagrament per ajudar
tota persona debilitada per l’edat, per una malaltia, o que se sent angoixada
pel perill o la incertesa d’una operació.
Sempre els sagraments són una ajuda a la persona en la seva lluita per
viure. És una ajuda pel “moribund”, però sobretot és una ajuda pel malalt que
afronta la vida i la malaltia amb esperança.
L’Església, amb la pregària, es posa al costat del qui pateix de cos o d’esperit.
El capellà ungeix amb l’Oli Sant el front i les mans del malalt tot demanant que
s’alleugin els seus mals i li siguin perdonats els pecats.
Aquest Sagrament, a més d’administrar-lo al malalt que ha de fer llit, també
es pot fer en forma “comunitària”, i hi són convidades totes aquelles persones
que senten sobre seu el pes dels anys, la debilitat de la salut, la incertesa del
demà, o l’angoixa d’una malaltia crítica.
Hem previst dues celebracions comunitàries del sagrament de la UNCIÓ:
- A ANGLÈS, el proper dijous, dia 14 de Març, a les 11 h. del matí, al Centre
de Dia “Molí de Cuc”.
- A LA CELLERA, el dimecres, dia 15 de Maig, a les 5 h. de la tarda, a
l’Església Parroquial.
Volem portar a la gent gran, i als malalts en general, l’ajuda i la companyia
que es necessita en tot moment, sobretot quan se sent afeblit. Siguem forts!

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
Diu St. Lluc que “Jesús, ple de l’Esperit Sant, se’n tornà del Jordà, i durant
quaranta dies l’Esperit el conduïa pel desert, i era temptat pel diable”.
Sabem per experiència que, moltes vegades, la nostra confiança en Déu es
veu arraconada per altres objectius que es presenten com a més atractius.
Són elements pertorbadors que s’introdueixen a la nostra vida de cada dia.
Són les temptacions.
De tenir-ne, ningú se n’escapa. Ni Jesús.
L’important és tenir prou clarividència i força espiritual per vèncer-les. Com Jesús.
I la nostra fe en surt reforçada.

AGENDA
Dilluns, dia 11, ANGLÈS:
Reunió de la Junta de Càritas Parroquial. A les 3 h. de la
tarda a La Doma.

Dijous, dia 14. Celebració de la UNCIÓ dels
MALALTS al Centre de Dia “Molí de Cuc”.
Serà a les 11 h. del matí. S’administrarà aquest Sagrament a les persones que ho demanin, siguin del Centre
o vinguin de fora. Hi haurà també la Missa.

Divendres, dia 15. CONFERÈNCIA QUARESMAL:
Serà al Centre Cultural Parroquial de LA CELLERA, a les
8 h. del vespre. El tema és: “Les comunitats cristianes,
des de Sant Pau fins avui”. Exposarà el tema el professor Mn. Enric Tubert, En el col·loqui parlarem de com es
pot viure avui, a les nostres parròquies, l’estil d’aquelles
comunitats.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
9, dissabte –
(18 h., Bonmatí), - - (19’30 h., Anglès), C. Paraula
(20 h. La Cellera) Pels germans Joaquim, Maria, Roser
i Antonieta Bosch.

10, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Lluís Valls, Josep Figueras i Maria Viñets /
Ramon Berenguer Quer (1er. aniv.).
(10’30 h, Sant Martí), C. Paraula
(10’30 h. Osor) Paquita Pidemunt
(12 h. La Cellera) Família Bosch-Ventura.

dilluns,dimecres i divendres – (19 h, La Cellera)
dimarts i dijous – (8’30 h., Anglès). - - -

Dissabte, dia 16, a BONMATÍ:

16, dissabte –

Reunió de Pares/Mares del 2on. Curs de Catequesi familiar. A les 5 h. tarda, a l’Església Parroquial.

(18 h., Bonmatí), Mª Elena Casacuberta Palmada i família
(19’30 h., Anglès), Família Artigas-Farrés / Josep Casassas Noguer (2º aniv.) i família Casassas-Noguer
(20 h. La Cellera) C. Paraula.

Diumenge, dia 17: Celebracó del DIA del SEMINARI:
Hi ha pocs seminaristes, però els hem d’ajudar igual. La
COL·LECTA de diumenge que ve anirà pel Seminari de
Girona.

VIA CRUCIS, A ANGLÈS:
cada divendres, a les 7 h. de la tarda. Seguit de la Celebració de la Paraula.

VIA CRUCIS, A LA CELLERA:
cada dissabte, a les 7’30 del vespre. Seguit de la Missa o
Celebració de la Paraula.

17, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Lluís Carreras Pont i família.
(10’30 h, Sant Martí), Mª Carme Tulsà Valentí i família
Rieradevall
(10’30 h. Osor – C. Paraula) Pere Planchart Julià, Maria
Andreu Serrat, i Àngel Planchart Andreu.
(12 h. La Cellera) - - -

EL SAGRAMENT DE LA UNCIÓDELS MALALTS

VIDA DE LES PARRÒQUIES
PROCLAMES MATRIMONIALS:
Es preparen per celebrar el seu Matrimoni a La Cellera,
l’ARNAU PONT i LLEOPART, nascut a Anglès, amb la
SÒNIA MULLERAS i AULET, nascuda a La Cellera, tots
dos residents a Anglès.

PREVISIONS:
- Trobada de VIDA CREIXENT: Els Grups de Vida Creixent
del Bisbat de Girona es trobaran a SANT JOAN LES FONTS
(Garrotxa) el 27 de Març. Cal apuntar-se als responsables
del grup del propi poble, abans del dia 20 de Març.
- Jornada Diocesana de la FAMÍLIA: està convocada
pel diumenge, dia 31 de Març, de les 9’30 matí a les 5
tarda, al col·legi FEDAC de St. Narcís de Girona. Lema:
“La família, bressol i referent de la nova humanitat. Hi haurà
treball amb els adults, i activitats per als infants i joves.
- Trobada Catequesis SEGUIMENT a Les Planes
d’Hostoles: El diumenge, dia 7 d’Abril, es fa una TROBADA d’infants de CATEQUESI de després de la 1ª Comunió (entre 4rt i 6è de Primària).
- Pelegrinatge a LOURDES amb les Parròquies de
l’Arxiprestat. Serà els dies 3, 4 i 5 de Juny. El preu és de
225 € per persona. Caldrà apuntar-se a les Parròquies
de cadascú, a partir del dia 1 d’Abril.

- No és l’extremunció en els darrers segons de la
vida terrenal.
- És un Sagrament que vol ajudar el malalt en la seva
debilitat.
- Dóna fermesa en el dubte.
- Ens enforteix en la lluita.
- Perdona totes les nostres faltes.
- Ens omple el cor d’esperança.
ANGLÈS: Dijous, 14 de març, a les 11 del matí
al Centre de Dia “Molí de Cuc”:
Celebració del sagrament de la UNCIÓ DELS
MALALTS
I tu, vols rebre aquest sagrament?

