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
7 de JULIOL de 2019 - DIUMENGE 14è. 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

ESCRIT DEL MOSSÈN
ELS ENVIÀ DE DOS EN DOS
Les nostres parròquies van caminant. No volem quedar-nos com un “museu” del passat, sinó avançar cap a una nova manera de ser present en la
societat actual i d’oferir la riquesa de l’evangeli a la gent d’avui. Ho vam deixar
molt clar a la Trobada d’Arxiprestat a La Salut el passat 8 de Juny.
També va quedar com una prioritat “treballar de conjunt” tot allò que sigui
possible entre les nostres parròquies. Així unim esforços i sumem idees.
Fa pocs dies, a la reunió d’un Consell Parroquial, anàvem repassant el que
s’havia dit a La Salut i el tipus de treball que caldria fer. Algú va dir: “Ja ho
entenc: hem de formar equips de treball”.
Doncs sí. Aquest és el secret: no cal voler estar per tot arreu ni carregar-se
una sola persona amb tota la feina; cal saber treballar en grup, en equips, en
comunitat.
Aprenem de Jesús. A l’evangeli d’avui veiem que envia els seus deixebles
a treballar de dos en dos, formant uns petits equips. El testimoni que donen
dues persones que treballen juntes per un objectiu comú, ja és tot un exemple
d’estil evangèlic i una lliçó per aquest nostre món tan individualista.
Algú va dir: “Si vols anar ràpid, ves tot sol. Si vols arribar lluny, ves amb
altres”. I nosaltres volem arribar molt lluny !

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
A l’evangeli veiem com Jesús envia 72 dels seus deixebles a preparar la
gent per rebre i escoltar el missatge de Jesús. “Els envià que s’avancessin
de dos en dos cap a cada poble i a cada lloc on ell mateix havia d’anar.”
Joan Baptista fou considerat el més gran dels profetes per ser el “precursor”
del Messies. Quin honor i quina joia la d’aquests 72 deixebles que tenen la
missió d’obrir camí a Jesús i al seu evangeli !
Trobaríem, en el conjunt dels nostres pobles, 72 persones per fer avui
aquesta feina?

AGENDA
CELEBRACIÓ de SANT CRISTÒFOL, patró dels
conductors.
Com que St. Cristòfol és el dimecres, dia 10, passem
la celebració al cap de setmana, dies 13 i 14 de Juliol.
La benedicció dels cotxes i conductors es farà davant
l’Església, en sortir de Missa, amb aquests horaris:
- Dissabte, dia 13, a BONMATÍ: a ¾ de 7 de la tarda.
- Diumenge, dia 14.
a ANGLÈS: a ¾ de 10 del matí.
a OSOR, a les 11 del matí.
a SANT MARTÍ, a ¼ de 12 del matí.
a LA CELLERA, a ¾ d’1 del migdia.

---

13, dissabte –
(18 h., Bonmatí), - - (20 h., Anglès), Casimir Pla Roca / Domingo Serra Casas
(2n aniv.).
(20 h. La Cellera) Cel. Paraula.

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

SOPAR PARROQUIAL a ANGLÈS.
Dijous, dia 18 de Juliol, a les 20 h.
Es va preparant aquest “sopar a la fresca” en el pati
de “La Doma”.
Es convida a totes aquells persones que participen
activament a qualsevol de les activitats parroquials: voluntaris dels serveis, participants dels grups, catequesis
familiars, corals, etc.
El preu l’hem fixat en 6 € per persona. Cal apuntar-se al
responsable del vostre grup o directament a La Rectoria.
Per raons ecològiques, no volem utilitzar estris de plàstic d’un sol ús. Per això caldrà que cadascú es porti el
seu plat, vas i coberts reutilitzables.

VIDA DE LES PARRÒQUIES
DEFUNCIONS:
- a ANGLÈS: Ens ha deixat la NÚRIA SERRAT GÜELL,
a l’edat de 93 anys. Havia nascut a Sant Julià del LlorBonmatí i ha mort a Salt, el dia 30 de Juny. Era vídua de
Joaquim Vila Xifra.
- a BONMATÍ: També ens ha deixat en JOSEP VIDAL
CARBÓ, a l’edat de 73 anys. Havia nascut a Girona i
ha mort el dia 30 de Juny a Bonmatí. Estava casat amb
Maria Puig Planes.
Hem pregat per ells i els hi desitgem un descans etern.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
6, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Josep Vidal Carbó (aquesta setmana) /
Acció de gràcies a la M. de Déu del Remei.
(20 h., Anglès), Cel. Paraula.
(20 h. La Cellera) Ramon Prat Surós.

7, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Remei Antoner Antoner i família / Família
Boada-Escura / Lluís Carreras Pont i família / Lluís Valls,
Josep Figueras, i Maria Viñets i família / Família Grabulosa-Pagespetit i Família Pons-Pujolar / Núria Serrat Güell
(aquesta setmana) / Acció de gràcies a la M. de Déu del
Remei.
(10’30 h, Sant Martí), Cel. Paraula
(10’30 h. Osor) Maria-Dolors Pons Sala i Josep Cerver
Coll / Teresa Casas Ferrer.
(12 h. La Cellera) - - -

Somni d’una nit d’estiu
• He somniat que un matí tots ens alçaríem
amb moltes ganes d’ajudar-nos,
de treballar junts... d’estimar-nos.
• He somniat que un dia colliria moltes flors
i les plantaria a casa meva.
• He somniat que creix una nova generació
amb més pau.
• He somniat que un dia viurem units
i somriurem feliços, plens de vida i d’amor.
• He somniat que un dia d’un cel molt blau,
el sol lluirà per a tots els nens i nenes
que volen jugar i, en arribar la nit,
plens de llum i joia per les estrelles del cel,
ens reunirem petits i grans
al voltant de la mateixa taula.
• He somniat que tots érem feliços
i ningú no era pobre,
perquè tots ens estimàvem i ajudàvem.
• He somniat que ningú volia ser ric,
perquè qui té de tot no se sent feliç,
i qui ja ho sap tot no pot aprendre res més
en tota la seva vida.
• He somniat que tot el món s’estimava
i ningú no s’odiava.
• He somniat que arribava a casa
i els meus pares em rebien
amb abraçades i petons,
i que tots els nens
tenien uns pares com els meus,
i que en cap lloc del món
hi havia nens tristos.
( text d’uns nens i monitors de les Colònies d’Estiu
inspirat en un discurs de M. Luther King)

