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
28 de JULIOL de 2019 - DIUMENGE 17è. de 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
COM TROBAR ALS MOSSENS:
Mn. Josep-Maria Castellà
972 420 253 – 666 64 31 36
Mn. Josep Farrerons (diaca)
608 84 69 56

ESCRIT DEL MOSSÈN
UN PETIT PAS PER A L’HOME,
UN GRAN SALT PER A LA HUMANITAT.
L’últim cap de setmana vam escoltar repetides vegades aquesta
frase que encapçala l’erscrit, tot recordant que fa 50 anys que “els
americans” van posar per primera vegada el peu a la lluna.
De seguida aquestes paraules van començar a donar voltes en el
meu cap.
Segur que era un gran salt per a la humanitat? Què se’ns hi ha
perdut a la lluna?
Aquest pas sobre la lluna, ha arreglat alguna cosa en el planeta Terra?
El gran salt per a la humanitat serà quan desapareguin les fronteres, les muralles, les “alambrades”, i la gent pugui anar lliurement a
treballar i viure on cregui millor.
El gran salt per a la humanitat serà quan els milers de milions
que es gasten en armes de destrucció es destinin a salvaguardar el
planeta del canvi climàtic, a reduir la contaminació, a la producció
d’aliments saludables, a aixecar el nivell de vida dels pobles més
pobres, a fer créixer el diàleg i la cultura en tot el món.
Que destinin milers de milions a fomentar la pau !
I la lluna? Què n’hem de fer de la lluna?
Res ! Sis plau: que no la toquin !!! Que la deixin tranquil·la allà on
està, on sempre ha estat !
La lluna té el seu lloc des de sempre, i serveix per il·luminar la nit,
per contemplar-la i per somiar. Sí, per poder somiar que algun dia
(com diu el llibre de l’Apocalipsi) podrem veure “un cel nou i una
terra nova”.

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

Els deixebles demanen a Jesús que els hi ensenyi una pregària.
I Jesús ho fa: els hi ensenya el “Parenostre”, i llavors aprofita per
dir-los-hi que han de pregar amb insistència: “Demaneu, i Déu us
donarà; cerqueu, i trobareu; truqueu, i Déu us obrirà...”.
La confiança de Jesús en el Pare del Cel és absoluta. És la mateixa confiança hem de tenir nosaltres quan preguem.

AGENDA
OSOR. Dissabte i diumenge, dies 3 i 4:
Els artistes osorencs ofereixen el seu art en el
marc del barri antic (voltants de l’Església i la
Rectoria). Durant els dos dies hi haurà exposició
d’escultura i pintura. Dissabte al vespre: cançó
(20 h.) i arts escèniques (22 h.).

VIDA DE LES PARRÒQUIES
DEFUNCIÓ a LA CELLERA.
Ens ha deixat en RAMON COLLELL i LLAGOSTERA. Era fill de La Cellera i ha mort, als 72 anys,
a Salt, el dia 18 de Juliol. Era músic. Estava casat
amb Paquita Mansachs Rigau. Descansi en pau.
DEFUNCIÓ a ANGLÈS.
El passat dia 25 de Juliol va morir a Girona en
TOMÀS RUIZ PÉREZ. Tenia 81 anys i havia nascut a Mazarrón (Múrcia). Estava casat amb Victòria Martínez Izquierdo.
PREVISIONS per al mes d’AGOST:

- MISSES a BONMATÍ: durant el mes d’agost la
Missa dels DISSABTES a les 6 h. de la tarda se
seguirà celebran a l’ESGLÉSIA PARROQUIAL. La
Missa del dia 14 (Vigília de l’Assumpció) se celebrarà a la Capella de la Casa Bonmatí.
- FESTA dels Sants JUST i PASTOR – LA CELLERA:
serà el dimarts, dia 6 d’Agost, a les 7 h de la tarda, a l’Ermita dels Sants.
- FESTA de Sant JULIÀ del LLOR. Se celebra
l’últim diumenge d’Agost, el dia 25. Hi haurà Missa a “l’Ermita” a les 12 h. del migdia.
L’AMO DEL GOS

En el despatx d’un centre d’atenció primària
un pacient, en fase terminal,
preguntà al metge:
- Doctor, m’espanta la mort… Digui’m,
¿què hi ha a l’altre costat?
Amb molta delicadesa el metge li contestà:
– No ho sé.
- No sap el què hi ha a l’altre costat? –
replicà el pacient.
A l’altre costat de la porta
se sentien uns udols i esgarrapades.
El metge girà el pom de la porta…

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
27, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Família Bonmatí.
(20 h., Anglès), Família Artigas-Farrés / Rosa
Busquets Masó (1r aniv.)
(20 h. La Cellera - Celbr. Paraula) Pere Auseller
Rigau i Maria Cerver Coll.
28, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Andreu Boada Llorens / Família Hereu-Tarrés / Josep Turon (aniv.), Montserrat Subiranas i Carme Turon / Vicente Sánchez Marcos /
Jaume Colomer Coll (aniv.) i Maria Font Pèlach.
(10’30 h, Sant Martí), Família Domingo-Llistosella
i Enric Flor Morte / Josep Muntada Torrent / Joaquim Garriga Pèlach / Angeleta Salvans Bosch i
família.
(10’30 h. Osor) Celb. Paraula
(12 h. La Cellera) ) Pere Auseller Rigau i Maria
Cerver Coll.
--3, dissabte –
(18 h., Bonmatí), - - (20 h., Anglès), Celb. Paraula
(20 h. La Cellera) - - 4, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Família Artigas-Isach / Família Boada-Escura / Acció de gràcies a la M. de Déu del
Remei / Remei Antoner Antoner i família / Família
Salvans-Costa / Mansueto Casadevall i Maria Viñolas i família.
(10’30 h, Sant Martí), Celbr. Paraula
(10’30 h. Osor) Maria-Dolors Pons Sala i Josep
Cerver Coll.
(12 h. La Cellera) - - -

Quan l’obrí, un gos entrà al seu despatx,
saltà al damunt del metge i,
amb grans alegrois,
el llepava tot content.
El metge es girà cap al seu pacient per dir-li:
- Veu el que acaba de fer el meu gos?
Ell mai no havia estat en aquest despatx.
No sabia el que hi havia a dintre.
Només sabia que el seu amo era aquí.
Quan s’obrí la porta saltà sense cap temor.
Jo no sé el que hi ha
a l’altre costat de la mort…
però sí sé una cosa:
que el meu Amo serà allà…
i amb això ja en tinc prou!

