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
12 de MAIG de 2019 - DIUMENGE 4rt. 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
AVUI ÉS FESTA !
Avui, com cada diumenge, és festa.
Des de Setmana Santa cap aquí hem pogut celebrar un seguit de Festes
Majors, Aplecs i Fires, que han anat canviant el ritme endormiscat dels
nostres pobles: la Fira del Senglar a Osor, les Festes del Roser a La Cellera, els Aplecs del Coll i de Puig d’Afrou. I ara, aquest cap de setmana,
tenim la Festa del Roser del Pasteral, l’Aplec de Santa Bàrbara i la “Festa
dels pans” a Sant Miquel de Maifré (Susqueda). I ja s’està preparant la
Festa Major de Bonmatí.
Agafo unes paraules de l’alcalde de La Cellera en el programa de festes
del Roser del Pasteral. Diu: “El valor d’una festa és la gent, la gent que
l’organitza i la que hi participa, però sobretot, són les complicitats que es
teixeixen entre uns i altres i la capacitat que això té de fer poble.”
M’ha agradat aquesta reflexió. La copio i vull aplicar-la a la festa cristiana de cada diumenge.
El valor de cada diumenge és la gent que surt de casa per trobar-se amb
els altres cristians i per celebrar junts la fe en el Crist Ressuscitat. Aquesta
trobada de cada diumenge teixeix uns lligams de complicitat i de germanor entre els participants. I això va formant el “Poble de Déu”.
No ens descuidem, cada diumenge, de celebrar la Festa 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
Diu Jesús: “Les meves ovelles reconeixen la meva veu. També jo les
reconec i elles em segueixen. “
El ramat d’ovelles no té cap personalitat: allà on va una, van totes.
El “ramat” de Jesús està format per individus amb personalitat pròpia.
Jesús, el Bon Pastor, ens coneix a cada un de nosaltres, ens crida pel
nostre nom, ens adreça cap aquell aliment que necessita la nostra ànima.
I nosaltres el seguim perquè, havent escoltat la seva veu, hem entès que
ell vol donar-nos vida abundant. Per això el seguim.

AGENDA
Dilluns, dia 13, ANGLÈS.
- Reunió de pares/mares per preparar la celebració de
la Primera Comunió dels seus fills. A les 8 h del vespre
a La Doma.
Dimecres, dia 15, LA CELLERA.
- Reunió del Consell Parroquial. A 2/4 de 9 del vespre
a La Rectoria.
Dissabte, dia 18, LA CELLERA.
- Assemblea de socis del Centre Cultural Parroquial, a
les 4 h. de la tarda.
Diumenge, dia 19 de Maig, SANT MARTÍ SAPRESA.
- La Missa a Sant Martí s’avança ½ hora. Serà a les
10 h. del matí
- A l’Església de Sant Amanç, a les 11 h. del matí,
“Concert del Mil·lenari”. Tocarà un QUARTET DE
CORDA.
Diumenge, dia 19 de Maig. BONMATÍ:
- Celebració de la Primera Comunió, a les 12 h. del
migdia. No hi haurà la Missa anticipada del dissabte
a la tarda.

VIDA DE LES PARRÒQUIES
BAPTISME a ANGLÈS.
El dissabte, dia 4 de Maig, va rebre el baptisme la
nena LESLIE-SOFIA SOLARTE OLMEDO, de 9 anys
d’edat. La van acompanyar els seus pares i els nens i
nenes companys seus de la Catequesi. La va apadrinar la Fe Mir Pradera.
DEFUNCIONS:
a ANGLÈS.
Ens ha deixat l’HERMÍNIA JULIÀ i BOSCH, a l’edat de
71 anys. Havia nascut a Brunyola (St. Martí Sapresa)
i ha mort a Girona, el dia 7 de Maig. Estava casada
amb Agustí Cabanes Llistosella. Recordem-la en la
nostra pregària.
LA CELLERA, preparem la Pasqua del Malalt:
El dia 26 de Maig (6è diumenge de Pasqua) se celebra
la Pasqua del Malalt. Per aquest motiu hem preparat una Celebració Comunitària del Sagrament de la
UNCIÓ dels MALALTS. Serà dins la Missa de les 12
h. a l’Església Parroquial.
Convidem totes aquelles persones que, per edat, per
malaltia, o per circumstàncies especials experimenten una debilitat corporal. Caldria que s’apuntessin,
a Ca les Germanes, o als voluntaris que els visiten a
domicili.
Les persones que desitgin rebre aquest Sagrament
però estiguin impedides per anar a l’Església, poden
fer-ho saber i ho farem al seu domicili.
Recordeu que la UNCIÓ no és un sagrament únicament per a situacions extremes, sinó per donar suport
al malalt en el seu camí i la seva lluita de cada dia.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
11, dissabte –
(18 h. Bonmatí), Maria Sayols
(20 h, Anglès), C. Paraula
(20 h. La Cellera) - - 12, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Lluís Valls, Josep Figueras i Maria Viñets / Família Artigas-Farrés / Hermínia Julià Bosch
(aquesta setmana).
(10’30 h, Sant Martí), C. Paraula
(10’30 h. Osor) Maria-Dolors Pons Sala i Josep Cerver Coll.
(12’30 h. La Cellera – Primera Comunió) - - Dilluns, dimecres i divendres –
(19 h, La Cellera)
- - -.
				
Dimarts i dijous –
(8’30 h., Anglès). - - 18, dissabte –
(20 h., Anglès), C. Paraula
(20 h. La Cellera) Josep Caseta i família.
19, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Felip Muñoz (aniv.)
(10 h, Sant Martí), Joaquim Garriga Pèlach / Mª Carme Tulsà Valentí i família Rieradevall / Joan Taberner i
Maria Bosch.
(10’30 h. Osor) C. Paraula
(12 h. La Cellera) C. Paraula. Lluís Baixés Cantal,
Roser Coll Cantal i Angelina Baixés Coll.
(12 h. Bonmatí – Primera Comunió) - - -

QUÈ ÉS L’AMOR ?
L’amor és confiança.
L’amor és respondre a les necessitats de l’altre.
L’amor se’ns posa a les mans,
perquè el fem créixer amb el nostre esforç.
L’amor és veritable quan és de cada dia
i de tots els dies.
L’amor es recolza en el ser i no en el tenir.
L’amor, que es treballa, no mor mai.
L’amor dóna sentit a la vida.

