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
14 de JULIOL de 2019 - DIUMENGE 15è durant l’ANY

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
SOPORTANT LA CALOR
La calor d’aquest estiu és tan asfixiant que no dóna ganes de fer res. Sembla que tot s’hagi de parar.
A les nostres parròquies, a part de les Misses, deixem aparcades moltes
altres activitats: reunions, catequesis, assaigs, etc. Val la pena “parar màquines” i provar de recuperar forces i disposar-nos a re-emprendre el ritme quan
arribi el Setembre.
Hi ha algunes coses, però, que no hem de descuidar:
> Trobar-nos amb amics i companys, en un ambient més relaxat, per comentar i valorar la vida i activitats parroquials.
> Participar a les festes, als aplecs populars, a les activitats d’estiu que
s’organitzen: sardanes, cinema a la fresca, concerts, marxes populars, ...
> No deixar de participar a les celebracions dominicals de la Paraula o de
l’Eucaristia. A casa o a fora. Fixar-se, si estem en una altra parròquia, en com
se celebra l’Eucaristia, com hi participen els lectors, com se segueixen els
cants, etc. Mirar si alguna d’aquestes coses ens podria servir a nosaltres per
millorar les celebracions.
> També podeu oferir-vos per col·laborar i ajudar a la celebració, si allà on
esteu veieu que van curts de personal.
Desitjo que tothom pugui tenir el merescut descans. Doneu repòs al cos i
recordeu que l’esperit no fa vacances. Bon i profitós estiu !

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
Un Mestre de la Llei, que sabia perfectament que lo principal és “estimar Déu
i els altres”, li pregunta a Jesús “Qui és l’altre que haig d’estimar?”
Bona excusa per no fer res !
L’altre és el qui tens al costat, el qui et trobes pel camí, el qui et destorba
quan vols resar, el qui et fa arribar tard als teus compromisos, el qui, quan el
veus venir, et venen ganes de canviar de costat i passar per l’altre banda del
carrer.
Això és el que estan fent molts governs europeus.
En canvi, els “bons samaritans” d’avui són aquells que es llencen a la mar
a salvar la vida dels desesperats que fugen de la fam i de la guerra.

AGENDA
Dimarts, dia 16. CELEBRACIÓ de la Mare de Déu
del CARME.
- A ANGLÈS: hi haurà Missa a les 8’30 del matí.
- A LA CELLERA: hi haurà Missa a les 7 h. de la tarda
a la Capella de les Germanes Carmelites. En acabar la
Missa les Germanes obsequiaran amb un “piscolabis”
amb motiu de celebrar la seva “Patrona”.
>>> Noteu que, en motiu aquesta festa, a La Cellera
no hi haurà Missa el dimecres, sinó dilluns, dimarts, i
divendres.

Dimecres, dia 17. LA CELLERA.
Reunió de Final de Curs del Consell Parroquial. Serà a
les 8 h de la tarda, a Bechdejú.

Dijous, dia 18. SOPAR PARROQUIAL a ANGLÈS,
a 2/4 de 9 del vespre, a La Doma. Vesprada per compartir l’amistat i el sopar en ambient de família parroquial.
Recordeu que cal apuntar-se al responsable del vostre
grup o directament a La Rectoria. Preu: 6 €. Data límit:
el dimarts, dia 16. Per respecte ecològic no utilitzarem
plàstics d’usar i llençar. Cal portar-se plat, coberts i vas.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
13, dissabte –
(18 h. Bonmatí), Gmà. Manel Vallmajor.
(20 h, Anglès), Casimir Pla Roca (aniv.) / Domingo Serra
Casas (2n aniv.).
(20 h. La Cellera) Celeb. Paraula

14, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Jaume Antem Antem i família.
(10’30 h, Sant Martí), Joan Taberner i Maria Bosch.
(10’30 h. Osor) Celb. Paraula
(12 h. La Cellera) - - ---

20, dissabte –
(18 h., Capella de Can Bonmatí), Mª Elena Casacuberta
Palmada i família.
(20 h., Anglès), Celb. Paraula
(20 h. La Cellera) - - -

21, DIUMENGE

VIDA DE LES PARRÒQUIES
BONMATÍ. Celebracions de l’Eucaristia a la Capella

de Can Bonmatí.
Durant l’estiu hi havia la costum de celebrar la Missa del
dissabte a la tarda a la Capella de la Casa Bonmatí. Consultats els assistents a Missa, la majoria va decidir de
seguir tot l’estiu a l’Església Parroquial, donat els inconvenients que alguns tenen per desplaçar-se a la Capella.
El Consell Parroquial va acceptar aquesta opció, però es
va proposar de celebrar a la Capella de Can Bonmatí les
tres festes de la Mare de Déu:
- Dissabte, 20 de Juliol: la Mare de Déu del Carme.
- Dimecres, 14 d’Agost: l’Assumpció de la Mare de Déu.
- Dissabte, 7 de Setembre: el Naixement de la Mare de Déu.

DEFUNCIÓ a BARCELONA:
Fa pocs dies va morir a Barcelona MANEL VALLMAJOR,
Germà de Sant Joan de Déu. Era fill de Constantins.

DEFUNCIÓ a SANT MARTÍ SAPRESA.
Ens ha deixat la ROSA PÈLACH i POL, a l’edat de 88 anys.
Havia nascut a Brunyola i ha mort a Santa Coloma de Farners el dia 08 de Juliol. Era soltera. Descansi en pau.

(9 h, Anglès), Lluís Valls, Josep Figueras, Maria Viñets i
família / Roser vidal, Joan Julià i família / Bartomeu Mitjà,
Catalina Vila i família / Pep Peracaula i Maria de Garriga
/ Ana Anterrie.
(10’30 h, Sant Martí), Celb. Paraula
(10’30 h. Osor) Teresa Casas Ferrer / Família Torrent
Cornet.
(12 h. La Cellera) - - -

LA GERRA ESQUERDADA
Cada matí un venedor d’aigua va a la font, omple
dues gerres i es posa en camí cap a la ciutat, on ven
l’aigua als seus clients.
Una de les gerres, esquerdada, va perdent aigua.
L’altra, que es més nova, fa guanyar més diners.
La pobra gerra esquerdada es sent inferior.
Un matí decideix parlar-ne amb el seu amo:
- Sóc conscient dels meus límits. Estàs perdent força
diners amb mi ja que, quan arribem a la ciutat, ja estic mig buida. Perdona les meves debilitats.
L’endemà, ja de camí cap a la font, l’amo parla a la
gerra en aquests termes:
- Mira el marge del camí…
- Que bonic, està ple de flors.- respongué la gerra.
- Hi són gràcies a tu – respongué l’amo –
Tu ets la qui cada dia regues la vora del camí!
Vaig comprar llavors, les vaig sembrar i tu, sense
saber-ho, les regues cada dia...

