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
5 d’ABRILde 2019 - DIUMENGE 3r. 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
DRET A DESCANSAR
Dimecres passat a Anglès celebràvem la Festa de la GENT GRAN. A la
Missa els hi comentava alguns fragments del primer capítol del llibre del
Gènesi, on se’ns diu que Déu va crear l’home “a imatge i semblança
seva”.
Així podem descobrir en nosaltres moltes coses que ens fan superiors
a la resta de la creació i ens acosten a Déu: la voluntat, la intel·ligència, la
llibertat, la capacitat d’estimar ...
Quan exercim aquestes qualitats, ens assemblem a Déu.
I, tot seguint el relat bíblic, descobrim una cosa en la que és Déu qui
s’assembla a nosaltres: que després de treballar, descansa.
Diu el començament del 2on. capítol: “Déu acabà la seva obra al sisè
dia, i al dia setè reposà de tota l’obra que havia fet”.
Si hem treballat de valent, si hem fet la feina que teníem encomanada,
tenim tot el dret a descansar. Però recordem també que Déu no descansa
mai de vetllar per nosaltres, de mostrar-nos el seu amor, de perdonar les
nostres faltes.
Per tant, el nostre repòs o descans no pot ser mai un abandó definitiu
de tota activitat o responsabilitat. Reposem per poder tornar a la feina.
Descansem per prendre alè i seguir caminant.
I, sobretot, no ens jubilem mai de fer el bé a qui ho necessiti, de
col·laborar amb qui ens ho demani, de solidaritzar-nos amb els que pateixen injustícia, de ser exemple per a qui ens miri, de perdonar sempre que
en tinguem ocasió.

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
A l’evangeli d’aquest diumenge ja hi apareix el lideratge de Pere sobre la
resta dels apòstols. Ell proposa d’anar a pescar. Els altres el segueixen
Però en tota la nit no pesquen res. Faltaven les instruccions de Jesús:
“Tireu la xarxa a la dreta de la barca, i pescareu”.
Pere serà el líder de tota l’Església, però abans ha de prometre que realment estima a Jesús.

AGENDA
Dia 5, diumenge. SANT JULIÀ DEL LLOR:
Celebració del 36è. aniversari de la constitució del
Municipi. A les 12 h. Celebració de la Paraula i Comunió. Hi participa la Coral Ipso Lauro, de Bonmatí.
Oferiran també un concert. En acabar hi ha pica-pica.
Dia 7, dimarts. LA CELLERA:
reunió de pares i nens/es de Catequesi preparant la 1ª
Comunió. A les 6 h de la tarda. Rectoria.
Dia 9, dijous. ANGLÈS:
reunió del Consell Parroquial. A les 8’30 vespre a La
Doma.
Dia 11, dissabte: BONMATÍ:
Festa Final de Catequesi, amb pares i infants de 1r. i
2on. Curs. Pujada a l’Església de St, Julià, jocs, i Missa a les 12’30 h. Després dinar de germanor a l’Esplai
de St. Julià del Llor.
Dia 12, diumenge:
- 11 h. Celebració de la Paraula a l’Aplec de Sta. Bàrbara.
- 11’30 h. Missa del Roser del Pasteral “sota el castanyer”.
- 12’30 h. Missa de Primera Comunió, a l’Església Parroquial de La Cellera.
- 13 h. Celebració de la Paraula a St. Miquel de Maifré
(Osor-Susqueda)

VIDA DE LES PARRÒQUIES
DEFUNCIÓ a LA CELLERA:
Ens ha deixat en RAMON PUJOLRÀS i RIGALL a
l’edat de 81 anys. Havia nascut a Bonmatí i ha mort a
Salt, el dia 26 d’Abril. Estava casat amb Anna Massó
Serrat. En plena festa del Roser, hem pregat per ell.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
4, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Maria Sayols
(20 h., Anglès), Família Artigas-Farrés.
(20 h. La Cellera) C. Paraula
5, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Remei Antoner Antoner i família / Lluís
Carreras Pont i família / Família Boada-Escura / Olga
Mudra / Acció de gràcies a la M. de Déu del Remei.
(10’30 h, Sant Martí), - - (10’30 h. Osor) C. Paraula
(12 h. La Cellera) Francesc Prat Canaleta, Maria Surós Reverter, i família / Esposos Francesc Ripoll Reverter i Dolors Masferrer Horta / Ramon Pujolràs Rigall
(aquesta setmana).

Dilluns, dimecres i divendres –
(19 h, La Cellera)
- - -.
				
Dimarts i dijous –
(8’30 h., Anglès).		
--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.
(10’30 h, Sant Martí), C. Paraula.
(10’30 h. Osor) Maria-Dolors Pons Sala i Josep Cerver Coll / Joan Codina Minobes, Luís Ortiz Manzano, i
Martirio Campos Soto.
(11’30 h. Pasteral) Difunts del Pasteral.
(12’30 h. La Cellera) - - LA RATERA
Un ratolí, mirant pel forat d’una paret, observa
com un pagès amb la seva dona obren un paquet.
¿Què hi haurà?
Queda horroritzat quan s’adona que és una
ratera!
Se’n va corrents cap al pati de la granja per
advertir a tothom:
“Hi ha una ratera a la casa, una ratera a la
casa...!”
La gallina, que estava picotejant, aixeca el cap
i diu:
Entenc que és un gran problema per a vostè,
però a mi no em perjudica.
El ratolí corre cap al xai i el xai li respon:
Perdoni Sr. Ratolí, jo no hi puc fer res.
El ratolí, llavors, se’n va a trobar la vaca i aquesta li diu:
No és cap perill per a mi. N’estic ben segura.
Aquella nit es va sentir un gran terrabastall. La
ratera havia atrapat la cua d’una cobra.
La pagesa hi corregué però, en la fosca, la cobra la va mossegar.
Ràpidament la febre li pujà. Per a algú amb febre
res de millor que un bon caldo! El seu marit, amb
un esmolat ganivet, va anar a buscar la gallina.
Les amistats varen anar visitar-la. Per alimentarlos el pagès matà el xai.
I la dona acabà morint. Llavors el seu home vengué la vaca a l’escorxador per pagar l’enterrament.
* * * * * *
Quan vegis algú que pateix, no diguis mai “és
el seu problema”.
Els immigrants, els aturats, els sense-sostre, els
explotats econòmicament que no poden arribar a
final de mes, els que injustament estan a la presó
o a l’exili ... són els meus germans.
El problema del meu germà, ¿no és també el
meu problema?

