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
26 de MAIG de 2019 - DIUMENGE 6è 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

ESCRIT DEL MOSSÈN
PASQUA del MALALT
La PASQUA és un “pas”. És passar de l’esclavatge a la llibertat, de la mort
a la vida. Així ho van experimentar els israelites sortint d’Egipte; així ho
va viure Jesús, ressuscitant, després d’haver donat la seva vida a la creu.
Pels cristians, celebrar la Pasqua és experimentar el goig de sentir-nos
salvats per la gràcia de Déu: saber que hem deixat l’esclavatge del pecat i
podem viure amb tota llibertat el manament de l’amor a Déu i als germans.
Per un malalt, celebrar la Pasqua és sentir que no està sol en la lluita de
cada dia. Que té persones al costat que el sostenen en la seva debilitat,
que l’acompanyen en les seves dificultats, i que l’estimen tal com és.
Tinc un amic que fa 30 anys se li va diagnosticar Esclerosi Múltiple. Fa
prop de 20 anys que ha quedat completament immòbil: només pot moure
el cap; la resta del cos, no. La seva esposa i els seus fills i molts amics
no l’han deixat mai i el cuiden amb tota delicaesa. Quan li preguntem si
és feliç, se li omplen els ulls de llàgrimes, d’emoció, i ens respon: “Molt,
molt! Mai m’havia sentit tan estimat!”.
Nosaltres podem fer realitat la joia de la Pasqua en el cor de molts malalts.
Aquesta és la veritable PASQUA del MALALT.

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
Jesús ens diu: “Us deixo la pau, us dono la meva pau. No una pau
com la que dona el món.”
La PAU que ens dona Jesús no és un producte efímer, com la majoria de
coses que ens ofereix la nostra societat. La PAU de Jesús és aquella que
neix en el cor, que es fa realitat amb l’amor, que creix com més la repartim,
i que ens acompanya tota la vida.

AGENDA
LA CELLERA.
- Dilluns, dia 27. Els malalts que no han pogut assistir
a l’Església, a la Celebració Comunitària de la UNCIÓ,
la rebran al seu domicili. Serà entre les 11 h i les 13 h.
del migdia.
ANGLÈS.
- Dimarts, dia 28. Reunió del Grup de “Vida Creixent”. A les 4 h. de la tarda, als baixos de la Rectoria.
- Dimarts, dia 28. Preparació de la Primera Comunió:
Celebració del Perdó i assaig. A les 6 h. de la tarda a
l’Església Parroquial.
- Diumenge, dia 2 de Juny: Celebració de la Primera
Comunió. Serà a la Missa que se celebrarà a les 12 h.
del migdia.
ARXIPRESTAT.
- Dijous, 30 de Maig, a les 8 h. de la tarda, a AMER,
a “Can Boles”: Trobada del Voluntariat de les Càritas
Parroquials de l’Arxiprestat.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
25, dissabte –
(12’30 h., Anglès), Jubilats difunts.
(18 h., Bonmatí), Mª Elena Casacuberta Palmada i família / Lluís Costa (aniv.) / Joan Rosell i Paquita Batlle.
(20 h. La Cellera), C. Paraula
26, DIUMENGE. Pasqua dels malalts.
(9 h, Anglès), Família Hereu-Tarrés / Lluís Valls, Josep
Figueras, i Maria Viñets / Ernest Santalla Torrens i família Santalla-Vilagran.
(10’30 h, Sant Martí), C. Paraula
(10’30 h. Osor), - - (12 h. La Cellera) Rosa Collell Serrat / Lluís Baixés
Cantal, Roser Coll Cantal, i Angelina Baixés Coll.
dilluns – dimecres – divendres (19 h, La Cellera).
dimarts – dijous (8’30 h., Anglès).		
--1, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Benet Reixach Peracaula (4rt. aniv.)
(20 h., Anglès), C. Paraula
(20 h. La Cellera) Carme Esteva Prat i família (aniv.)
2, DIUMENGE – ASCENSIÓ del SENYOR.
(9 h, Anglès), Remei Antoner Antoner (1r. aniv.) i família / Concepció Llorens Comas / Lluís Carreras Pont i
família / 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) - - -

VIDA DE LES PARRÒQUIES
BAPTISMES:
- a ANGLÈS. El dissabte, dia 18 de Maig, va rebre
el Sagrament del Baptisme la nena JÚLIA RODRÍGUEZ CALLS, filla de Daniel i Neus. La van apadrinar
la Íngrid Navarro Rovira i la seva tieta Alícia Rodríguez
Roca.
- a LA CELLERA. El diumenge, dia 19 de Maig, també una altra nena va rebre les aigües del Baptisme.
És la JÚLIA MARTÍNEZ PALOMINO, filla de David i de
Mònica-Natàlia. Foren els seus padrins: Juan-Felipe
Palomino i Olga-Patrícia Valdivieso

PRIMERES COMUNIONS a BONMATÍ
El diumenge dia 19 de Maig, han celebrat la seva Primera Comunió els següents nens i nenes, acompanyats dels seus pares:
Albert FEU MOLA, Anna FEU MOLA, Letícia GONÇALVES MENDES, Izán GONZÁLEZ MORENO, Edna PAGÈS BAUTISTA i Sara PAGÈS BAUTISTA.

DEFUNCIÓ a LA CELLERA:
Ens ha deixat en RAMON SIDERA i PLANA. Ha mort
a Girona el dia 20 de Maig, a l’edat de 87 anys. Havia
nascut a La Cellera i estava casat amb Pilar Lloret Vilarrasa. Descansi en pau.
LES DENTS DEL SULTÀ
Un sultà somnià que li havien caigut totes les
dents. Cridà un endevinaire perquè li interpretés
el somni.
— Quina desgràcia! —exclamà l’endevinaire—
Cada dent caiguda representa la pèrdua d’un
parent de Vostra Majestat.
— Insolent! —cridà el sultà enfurismat— Com
t’atreveixes a dir-me una cosa així? Fora d’aquí!
Cridà la seva guàrdia i ordenà que li donessin
cent bastonades.
Cridà un altre endevinaire per explicar-li el seu
somni. Aquest li digué:
— Excels Senyor! Una gran felicitat us ha estat
reservada. El somni significa que sobreviureu a
tots els vostres parents.
S’il·luminà el rostre del sultà i amb un gran somriure ordenà que li donessin cent monedes d’or.
Però un dels cortesans comentà tot sorprès:
— No és just! La interpretació que ha fet del
somni és la mateixa que la del primer endevinaire. No entenc per què el primer el vàreu
pagar amb cent fuetades i aquest amb cent
monedes d’or.
— Recorda —respongué el segon endevinaire—
que tot depèn de com es diuen les coses. S’ha
de dir la veritat sempre, però la forma amb què
es diu és el que provoca, en molts de casos,
grans problemes.

