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
2 de JUNY de 2019 - DIUMENGE de l’ASCENSIÓ

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

ESCRIT DEL MOSSÈN
MADURESA CRISTIANA
El Bisbe de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull, en un article que he llegit diu que
“els apòstols van madurar” després de la Resurrecció de Jesús.
M’ha fet pensar que el creixement de la fe i de la personalitat en les persones no
és una cosa instantània i automàtica. Aquests dies hem vist en els evangelis de la
Missa que els apòstols, estaven plens de dubtes i foscors.
En diverses ocasions llegim que Jesús mateix els hi diu: “ara no ho podeu entendre”, “seria massa feixuc per a vosaltres”, “el Defensor que el Pare us enviarà,
us ho farà comprendre”. En el moment de l’Ascensió, St. Mateu diu que “alguns
encara dubtaven”.
Madurar és un procés. No es fa de cop. Ni es fa en solitari. Els apòstols van necessitar la força de l’Esperit Sant. Llavors sí que se’ls veu segurs i decidits.
I em pregunto: els cristians de les nostres parròquies, ¿estem prou madurs (tant
laics com clero) per afrontar els temps que ens venen? Tindrem prou força i seguretat per prendre les decisions necessàries per la vida de l’Església? Amb quines
forces comptem? Ens hi preparem?
Dic tot això perquè no s’estranyi ningú que anem parlant i convocant reunions,
trobades, estades de formació, etc. Tot amb ganes de fer camí junts, laics i clero,
cap a l’Església del demà. I convido a sumar-s’hi tot aquell que hi estigui interessat.

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
Diu St. Lluc que Jesús s’endugué els deixebles fora de la ciutat, “fins a prop
de Betània i, alçant les mans els va beneir. I mentre els beneïa, es va separar
d’ells i fou endut cap al cel”.
L’Ascensió no és una “escapada”. És un ”ascens”, una pujada al cel, però no és
un abandó de la terra. Jesús torna a casa amb la feina feta i ens promet la força del
seu esperit perquè nosaltres puguem continuar el “Regne” que ell va començar.
És l’hora de la “missió”. Jesús diu: “Ara us toca a vosaltres”.

AGENDA
Diumenge, dia 2. BONMATÍ.
Concert de Corals. A les 6 h. de la tarda a l’Església Parroquial de Bonmatí. Cantaran: Cors Alegres, d’Anglès; Rossinyol de Sales, de La Cellera; i Ipso Lauro, de Bonmatí.

Del 3 al 5 (dilluns a dimecres) hi ha el PELEGRINATGE del nostre Arxiprestat a LOURDES.
Per aquesta raó, Mn. Josep Mª serà fora. Per tant:
- Si hi ha alguna urgència, trucar a Mn. Josep (diaca) 608
84 69 56.
- No hi haurà Missa, ni dilluns ni dimecres, a La Cellera
- No hi haurà Missa, el dimarts, a Anglès.
- A ANGLÈS no hi haurà Despatx Parroquial el DIMECRES,
sinó el DIJOUS al matí.

Dissabte, dia 8. JORNADA de TREBALL i CONVIVÈNCIA al Santuari de la SALUT de St. Feliu
de Pallerols.
De les 10 h. del matí a les 5 h. de la tarda.
S’hi ha convidat els membres dels Consells Parroquials i
els qui participen en grups de reflexió.
Per la bona organització, el dimecres, dia 5, al vespre,
cada rector hauria de saber els que hi participaran. Feu-ho
saber, si-us-plau. Gràcies.

2, DIUMENGE – ASCENSIÓ del SENYOR.
(9 h, Anglès), Remei Antoner Antoner (1r. aniv.) i família /
Concepció Llorens Comas / Lluís Carreras Pont i família /
Família Albó-Rigau / Mercè Gamell Costa (aquesta setmana) / Acció de gràcies a la Mare de Déu del Remei.
(10’30 h, Sant Martí), Família Domingo-Llistosella i Enric
Flor Morte.
(10’30 h. Osor – Celb. Paraula) Antonio Bruguera (aniv.) i
Adela Ligero.
(12 h. La Cellera) Celb. Paraula
(12 h. Anglès – Primera Comunió) - - -

6, dijous– (8’30 h, Anglès).		
7, divendres, (19 h., La Cellera).
8, dissabte –

-----

(20 h., Anglès), Celb. Paraula
(20 h. La Cellera) - - -

9, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Lluís Valls, Josep Figueras, Maria Viñets /
Família Figueras-Boada / Família Boada-Escura / Família
Salvans-Costa / Acció de gràcies a la M. de Déu del Remei.
(10’30 h, Sant Martí), C. Paraula
(10’30 h. Osor) Mª Dolors Pons Sala i Josep Cerver Coll /
Antonio Bruguera (aniv.) i Adela Ligero
(11’30 h. Bonmatí) - - (12 h. La Cellera) Celb. Paraula

Diumenge, dia 9. PENTECOSTA.
FESTA MAJOR de BONMATÍ: El dissabte no hi haurà Missa anticipada. El diumenge hi haurà Missa solemne a les
11’30 h. del migdia. Acompanyarà amb els seus cants la
Coral Ipso Lauro.

VIDA DE LES PARRÒQUIES
BAPTISME a Sant MARTÍ SAPRESA.
Ha rebut les aigües del Baptisme el nen ANIOL CORREDERA i DANÉS, fill de Daniel i Anna. L’han apadrinat el seu
oncle Marc Danés i l’àvia paterna Dolores Tamayo. La cerimònia ha tingut lloc a l’Església Parroquial de Sant Martí,
el dissabte 25 de Maig, i ha estat oficiada per Mn. Fèlix
Mussoll. Felicitats !

DEFUNCIÓ a ANGLÈS.
La MERCÈ GAMELL i COSTA ens ha deixat a l’edat de 84
anys. Havia nascut a Anglès i ha mort a Salt, el dia 24 de
Maig. Era vídua de Bernat Moreno Bibian. Descansi en pau.

LA CELLERA. UNCIÓ dels MALALTS.
El passat diumenge, 6è de Pasqua, vam celebrar la “Pasqua dels malalts” amb la Celebració Comunitària del Sagrament de la UNCIÓ dels MALALTS en la que prop de 30 persones van rebre-hi el Sagrament. L’endemà 7 persones més van
rebre’l al seu propi domicili.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS

L’ERMITÀ DOMADOR
Un vell ermità, que vivia en la solitud per poder-se
dedicar del tot a pregar i a buscar Déu, es queixava
sovint de tenir massa feina.
Algú li va preguntar com podia ser que en la solitud
tingués tanta feina.
Ell va contestar:
- “He de domar dos falcons, entrenar dues àligues,
mantenir quiets dos conills, vigilar una serp, carregar un ase i sotmetre un lleó”.
Com que no es veia cap animal prop del lloc on vivia,
li van dir:
- On són, tots aquests animals?
Llavors, l’ermità va donar aquesta resposta que
tothom va entendre perquè aquests animals els tenim
totes les persones.
➢ Els dos falcons es llencen sobre tot el que veuen, bo
i dolent. Els he d’ensenyar a llençar-se només sobre
una presa bona. Són els meus ulls.
➢ Les dues àligues, amb les seves urpes, fereixen i
destrossen. Les he d’entrenar perquè serveixin i ajudin
sense ferir. Són les meves mans.
➢ Els conills volen anar on els dóna la gana, fugen dels
altres i s’escapen en moments difícils. Els he d’ensenyar
a estar-se quiets, a no fugir. Són els meus peus.
➢ La més difícil de vigilar és la serp, tot i estar tancada en una gàbia amb 32 barrots. Sempre és a punt de
mossegar i enverinar-ho tot. Si no la vigilo de prop, és
un perill. És la meva llengua.

1, dissabte –

➢ L’ase és molt tossut i no vol fer el que toca. Diu que
ja està tip de dur la càrrega de cada dia. És el meu cos.

(18 h., Bonmatí), Benet Reixach Peracaula (4rt. aniv.)
(20 h., Anglès), C. Paraula
(20 h. La Cellera) Carme Esteva Prat i família (aniv.)

➢ També he de domar el lleó, que vol ser el rei. Sempre
vol ser el primer, és vanitós i orgullós. És el meu cor.

