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
28 d’ABRILde 2019 - DIUMENGE 2on. de PASQUA

Horari de les misses
DISSABTE ANTICIPADA
- 18’00h a Bonmatí
- 20’00h 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
PRIMER de MAIG: FESTA del TREBALL
En els debats electorals que la Televisió ens ha ofert hem pogut escoltar
de diferents partits polítics que, mentre estaven en el govern, havien creat
tants i tants llocs de treball; mentre els contrincants intentaven demostrar
que s’havien destruït tants i tants. No en trec l’aigua clara.
Diguin el que diguin, jo veig que hi ha molta gent en edat de treballar
que, o bé no troben feina, o bé tenen un treball inestable. I també veig
molts immigrants a qui es posen totes les traves possibles perquè no
puguin treballar.
Els Moviments Obrers Cristians cada any ens alerten d’aquesta situació.
Ens diuen que, a Catalunya:
- en la darrera dècada, ha augmentat en un 47% el nombre de llars catalanes on no entren ingressos de caràcter laboral.
- entre el 2013 i el 2017 ha crescut un 17% el nombre de persones en
risc d’exclusió social.
- el preu de l’habitatge, tant de propietat com de lloguer, és una càrrega
econòmica tan gran que, molts salaris, pensions o subsidis no garanteixen una vida mínimament digna.
Que la nostra sensibilitat social i el compromís cristià no ens deixin caure
en la indiferència davant aquests problemes.
De totes maneres, és un goig, a Anglès, poder celebrar el 1r. de Maig
fent un homenatge ben sincer a la GENT GRAN, als qui ja han treballat. És
tot un reconeixement als anys i esforços que han dedicat al treball a anar
aixecant unes famílies i un poble. En aquesta diada mostrem tot el nostre
agraïment i suport a la GENT GRAN.

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
El vespre del diumenge de la resurrecció, els apòstols van tenir un gran
ensurt. Diu l’evangeli que “eren a casa, amb les portes tancades, per por
dels jueus. Jesús entrà, es posà al mig i els digué: Pau a vosaltres.”
On hi ha pau, no hi ha por.
El primer treball que té Jesús Ressuscitat amb els seus deixebles és
que no tinguin por: que tinguin pau. Amb por no es pot estimar ningú, ni
confiar en ningú. Amb ignorància, amb desconeixement, tampoc.
Els qui no tenen pau en el seu cor, reaccionen amb violència, amb insults, amb desconfiança, amb hostilitat.
Que la pau de Jesús ressuscitat sigui amb tots nosaltres!

AGENDA
Dilluns, dia 29. ANGLÈS:
Reunió del grup d’Amics dels Malalts, a les 4’30 h. de
la tarda, als baixos de la Rectoria.
Dimarts, dia 30. ANGLÈS:
Reunió del grup de “Vida Creixent”, a les 4 h. de la
tarda, als baixos de la Rectoria.
Dimecres, dia 1 de MAIG:
- a LA CELLERA. Aplec de Puig d’Afrou: Celebració de
la Paraula. No hi haurà la Missa de les 7 h. de la tarda.
- a ANGLÈS. Festa de la GENT GRAN: Missa a les 12
h a la Parròquia.
- a OSOR. Aplec de la M. de Déu del COLL: Missa a
les 12’30 h.

Dijous, dia 2 - ARXIPRESTAT:
Reunió dels laics participants a les Trobades de Reflexió i de la Coordinadora de Consells Parroquials de
l’Arxiprestat. A les 8’30 h. del vespre, als baixos de la
Rectoria de La Cellera.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
27, dissabte – La Mare de Déu de Montserrat
(18 h., Bonmatí), Margarita Masmiquel Torrent i Joan
Arbonès Camós.
(20 h., Anglès), Celb. Paraula
(20’30 h. La Cellera) - - 28, DIUMENGE – El ROSER de La Cellera
(9 h, Anglès), Família Hereu-Tarrés / Esposos Mauro
Sánchez i Montserrat Faüchs / Montserrat Subiranas
i Josep Roura / Lluís Valls, Josep Figueras, i Maria
Viñets / Maria Tulsà Teixidor.
(10’30 h, Sant Martí), Família Domingo-Llistosella i
Enric Flor Morte / Josep Muntada Torrent / Joan Taberner i Maria Bosch / Mª Carme Tulsà Valentí i família
Rieradevall
(10’30 h. Osor) C. Paraula.
(12 h. La Cellera) Pel poble i pels difunts de la Parròquia.
29, dilluns –
(19 h, La Cellera) Gnª. Maria-Rosa Xarles Arnau (1r.
anivers.)			

Dissabte, dia 4:
- a BONMATÍ. Missa Familiar, a les 6 h. de la tarda.
- a ANGLÈS. Missa Familiar i Bateig, a les 8 h. de la tarda.

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

Diumenge, dia 5:
Festa de la “Segregació” a Sant Julià del Llor. A les
12 h. del migdia Celebració de la Paraula. Acompanya
els cants de la Coral Ipso Lauro i en sortir s’obsequia
amb un “pica-pica”.

1 Maig, dimecres –
(12 h. Anglès). Maria Tulsà Teixidor.
2, dijous –
(8’30 h, Anglès). - - 3, divendres,
(19 h., La Cellera). - - -

VIDA DE LES PARRÒQUIES
PELEGRINATGE al Santuari de la M. de Déu de
LOURDES
organitzat pel nostre ARXIPRESTAT. Serà els dies 3,
4 i 5 de Juny. Els qui vulgueu participar-hi, afanyeuvos a reservar les vostres places. S’acaba el termini
d’inscripció.
PEREGRINACIÓ DE L’ESPERANÇA.
A LOURDES amb malalts i discapacitats. És organitzada a nivell de tot el BISBAT de Girona. Dels dies
25 al 29 de Juny. Per participar-hi (tant malalts com
acompanyants) podeu posar-vos en contacte amb en
Joan Martí (d’Anglès) al telèfon 972 42 05 84, i la Mònica Pastells (de La Cellera) al telèfon 617 075 158.
CELEBRACIÓ de la PRIMERA COMUNIÓ.
Arribat el temps de Pasqua, els nens i nenes que s’hi
han preparat podran celebrar la seva Primera Comunió. Avancem les dates de cada Parròquia.
- a LA CELLERA: diumenge, 12 de Maig. Missa a les 12’30 h.
- a BONMATÍ: diumenge, 19 de Maig. Missa a les 12 h.
- a ANGLÈS: diumenge, 2 de Juny. Missa a les 12 h.
- a OSOR: diumenge, 1 de Setembre. Celebració a
les 12 h.

4, dissabte –
(18 h., Bonmatí), - - (20 h., Anglès), - - (20 h. La Cellera) C. Paraula
5, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Remei Antoner Antoner i família.
(10’30 h, Sant Martí), C. Paraula
(10’30 h. Osor) Maria-Dolors Pons Sala i Josep Cerver Coll.
(12 h. La Cellera) Francesc Prat Canaleta, Maria Surós Reverter, i família.
LA PAU DE DÉU GUARDA EL MEU COR
No us inquieteu per res.
En tota ocasió acudiu a la pregària
i a la súplica
i presenteu a Déu les vostres peticions
acompanyades d’acció de gràcies.
I la pau de Déu,
que sobrepassa tot el que podem entendre,
guardarà els vostres cors
i els vostres pensaments
en Jesucrist.
				(Filipencs 4, 6-7)

