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
23 de JUNY de 2019 - Festivitat de “CORPUS”

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
CORPUS, CATIFES i PROCESSONS
Alguna vegada se m’ha escapat de comentar que no sóc massa amic de
desfilar en processó pels carrers del poble. Ho trobo propi d’altres temps en
què es vivia una religiositat social (“nacional-catolicisme”) i les processons
religioses eren com una manifestació d’autoritat i superioritat sobre la societat civil. La vida d’aquells carrers i places s’havia d’aturar per veure passar el
Sant Crist o la Custòdia amb el Cos de Crist.
Tanmateix no totes les processons són iguales. N’hi ha de diversos tipus.
Fa poc, estant a Lourdes, vaig participar amb molt de gust i devoció a
la Processó de les “torxes”. M’hi trobava molt bé. No era cap manifestació
d’autoritat davant ningú: era una trobada de pelegrins que caminàvem pel
recinte del Santuari tot cantant a Maria i resant el Sant Rosari.
En un moment i en un país amb tanta varietat de creences i no-creences, no
sóc partidari de la manifestació pública dels tresors de la nostra fe.
I jo em pregunto: On es deu trobar millor Jesús-Eucaristia? Tancat dins una
custòdia de vidre i metall? O en el cor d’aquell cristià que, havent combregat,
se sent amb forces per estimar més i millor als germans?
Per a mi, la millor processó de “Corpus” s’esdevé cada diumenge, en acabar la Missa, quan el fidel que ha combregat passa pel carrer, pel mig de la
gent, parlant i escoltant, saludant i interessant-se pels demés, oferint-se per
ajudar a qui ho necessita, escampant amistat i ganes de viure.
En la manera d’estimar als germans es nota que porta Jesús en el seu cor.

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 la segona lectura d’avui escoltem St. Pau que explica l’últim sopar de Jesús, quan institueix l’Eucaristia. Jesús parteix el pa i els hi passa el calze. És el
seu Cos i la seva Sang. I els hi diu: “Feu-ho per celebrar el meu memorial”.
Jesús va prometre que no ens deixaria. Ell es fa present enmig nostre allà
on hi ha una comunitat que es reuneix en nom de Jesús, que escolta la seva
paraula, que s’estimen de veritat com per compartir el pa de la taula i el vi de
l’amistat, que estan disposats a donar la vida per amor als germans... i així
reviuen aquell sopar de Jesús i celebren el seu memorial.

AGENDA

VIDA DE LES PARRÒQUIES

Dilluns, dia 24: Sant Joan Baptista.

DEFUNCIÓ a ANGLÊS.

Hi ha Missa a l’Església de SANT AMANÇ a les 11 h. del
matí. No hi haurà Missa a les 7 h. de la tarda a La Cellera.

Ens ha deixat la MARIA PLANCHART i ROSÉS, a l’edat
de 94 anys. Havia nascut a Anglès i ha mort a Salt el dia
18 de Juny. Era vídua de l’Àngel Muñoz Morales. Preguem pel seu descans etern.

Dimarts, dia 25. LA CELLERA.
Reunió del grup “Amics dels malalts”. A les 4 h. de la
tarda als baixos de la Rectoria.

Dijous, dia 27. ANGLÈS.
Reunió del Consell Parroquial.
A les 9 h. del vespre als baixos de la Rectoria.

Divendres, dia 28. BONMATÍ.
Reunió del Consell Parroquial. A les 8 h. del vespre a
l’Església Parroquial.

MARXA SOLIDÀRIA.
Dissabte passat, dia 15, la marxa organitzada per les
Càritas del nostre arxiprestat va arribar a reunir al Pasteral més de 100 persones de Bescanó, Bonmatí, Anglès,
La Cellera i Amer. Hi havia gent del país i gent vinguda de
fora. Va haver-hi manifest, parlament i testimonis. També “coca dolça” i tè. A raó de 6 Kms. per persona, vam
sumar 600 Kms.

Dissabte, dia 29. OSOR:
Festa de Sant Pere, titular de la Parròquia. Missa a les 11
h. del matí a l’Església Parroquial.

Diumenge, dia 30. SANT MARTÍ SAPRESA.
- No hi haurà la Missa de les 10’30 h. del matí.
- Missa a SANT PERE SESTRONQUES a les 6 h. de la
tarda.

Diumenge, dia 30. ANGLÈS.
Càritas Parroquial d’Anglès tindrà un punt d’informació
durant el matí en el Mercat. Hi haurà voluntaris de Càritas que respondran sobre els serveis que fan i també
explicaran com es pot col·laborar.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
22, dissabte –
(18 h. Bonmatí), Família Roca-Serrat
(20 h, Anglès), Cel. Paraula
(20 h. La Cellera) Antoni Quer Rabionet / Margarita Quer
Tulsà.

23, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Enriqueta Boada Llorens / Lluís Valls, Josep Figueras, i Maria Viñets / Joan Bosch Setna (aniv.)
i família.
(10’30 h, Sant Martí), Cel. Paraula: Josep Muntada Torrent
(10’30 h. Osor) Joan Gil Masmiquel, Amàlia Gil Masmiquel, i Joan Casanovas Pelegrí.
(12 h. La Cellera) - - -

CORPUS : EUCARISTIA i CARITAT
Combregant amb el PA partit,
participem en l’àpat de Déu.
L’EUCARISTIA és l’aliment
de la nostra CARITAT,
que ens fa entrar en la plenitud
de l’AMOR,
aquell amor que va culminar
en la MORT i RESURRECCIÓ
de Jesús.
El pa compartit ens transforma
en homes i dones
disposats a compartir.
Per això, la comunió eucarística
ve a ser la força transformadora
del món;
és el llevat que transforma
tota la massa.

24, dilluns –
a St. Amanç, 11 h: Josep Muntada Torrent.

26, dimecres
(19 h. La Cellera) Joan Gallart Comajoan i Carme Conill
Caballé (aniv.)
_____________________________		

29, dissabte – St. Pere i St. Pau
(11 h. Osor) Lluís Puig Miralpeix (3r aniv.)
(18 h., Bonmatí), Família Roca-Serrat / Pere Quer Coll.
(20 h., Anglès), Família Miquel-Sureda i família BoadaSureda.
(20 h. La Cellera) - - -

30, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Família Hereu-Tarrés / Josep Suy Nonó (1r
aniv.) i família.
(10’30 h. Osor) Cel. Paraula
(12 h. La Cellera) - - (18 h. St. Pere Sestronques) Joaquim Garriga Pèlach /
Família Domingo i Llistosella i Enric Flor Morte.

