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 · Sant Julià del Llor · Sant Martí Sapresa
12 de març de 2017 - DIUMENGE II DE QUARESMA

Horari de les misses
DISSABTE ANTICIPADA
- 18:00h de la tarda a Bonmatí
- 19:30h del vespre a Anglès
DIUMENGE MATÍ
- 9h del matí a Anglès
- 10’30h del matí a St Martí
- 12 migdia, aplecs i festes majors
DIES FEINERS
Sant Miquel d’Anglès
- Cada dia a les 9 matí

Horari dels
serveis parroquials

ESCRIT DEL MOSSÈN
PREGÀRIA PER LES VOCACIONS
Déu i Pare nostre, que amb l’exemple del vostre Fill ens ensenyeu que no
hi ha veritable amor sense el lliurament generós de la pròpia vida; ajudeu
els qui us han cridat a servir la vostra Església i es preparen en els nostres
seminaris per tal que siguin pastors segons el vostre cor, propers a vós i
propers als homes i dones, germans nostres. Feu-los valents testimonis
de la vostra Paraula perquè portin a tothom, sense distinció, l’alegria que
neix d’un cor que s’entrega. Que siguin enmig de la nostra societat els
vostres ulls i les vostres mans per veure, guarir i acompanyar tants que
queden ferits en el camí. Que no faltin a la vostra Església joves disposats
a servir-vos segons la vostra voluntat, que amb la seva vida i amb la seva
paraula mostrin als altres el vostre amor misericordiós. Glòria al Pare, i al
Fill, i a l’Esperit Sant. Amén.

ROSARI I CANT DE LA SALVE
Abans de les misses
RECONCILIACIÓ INDIVIDUAL –
Confessions
Abans o després de les misses,
indicant-ho al mossèn
EXÈQUIES
Pels tràmits i l’horari, cal posar-se en
contacte amb els serveis funeraris.
Per concretar detalls de la cerimònia, cal posar-se en contacte
amb el mossèn: lectures, cants,
missa...
UNCIÓ DELS MALALTS I VIÀTIC
Mn. Martirià 972 420 253
o també al 639 356 194
BENEDICCIÓ DE LES CASES
Mn. Martirià 972 420 253
o també al 639 356 194
LA DOMA – DESPATX PARROQUIAL
C. Major, 19 – 17160 Anglès
Tel. 972 420 253 – 639 356 194
correu electrònic:
m.brugada.c@gmail.com

Evangeli

AGENDA

	
  

A l’evangeli de sant Mateu (17, 1-9),
dalt la muntanya de la pregària, Jesús es transfigura, i del núvol una
veu diu: “Aquest és el meu Fill, el
meu estimat, en qui m’he complagut; escolteu-lo”.

12, DIUMENGE II DE QUARESMA
· VENEREM LA MARE DE DÉU
Un diumenge al mes -habitualment el segon- estem convidats a venerar la
imatge de la Mare de Déu del Remei tot encomanant-li les nostres vides i
les vides dels nostres familiars i amics.

17, divendres
· VIACRUCIS
Cada divendres de Quaresma podeu participar al Viacrucis: a Anglès, a
les 9’30 del matí (després de la missa); a Bonmatí, a les 15 de la tarda.

Grup de WhatsApp: 639 356 194

19, DIUMENGE III DE QUARESMA

HORARI DE DESPATX
PARROQUIAL
Dimecres, de 10 a 12’30 matí.
També a hores convingudes
COST DEL FULL I SUPLEMENT: 0’40€

· EVANGELI
A l’evangeli de sant Joan (4, 5-42), Jesús, tot parlant amb la dona samaritana, ens diu: “Els qui beuen aigua d’aquesta, tornen a tenir set, però el
qui begui aigua de la que jo li donaré, mai més no tindrà set; l’aigua que
jo li donaré es convertirà en una font que brollarà sempre dintre d’ell per
donar-li vida eterna”.

· DIA DEL SEMINARI
Amb el lema PROP DE DÉU I PROP DELS GERMANS
estem convidats a col·laborar al Dia del Seminari reflexionant sobre la importància del servei ministerial a
les nostres parròquies i revifant la inquietud vocacional, pregant per les vocacions i pels que es preparen
al seminari i aportant el nostre donatiu per ajudar el
seminari i les campanyes vocacionals.
· CELEBRACIÓ LITÚRGICA DE SANT JOSEP
En escaure’s aquest dia en diumenge de Quaresma,
la celebració de sant Josep es trasllada al dilluns
20·03·17. A la missa de les 9m. hi haurà la celebració
solemne.
· CAMINS SOLIDARIS
Camina / corre / ajuda. Sortida: Avinguda Floricel
d’Anglès. Camins de Santa Bàrbara (21 km) – sortida
8’30. Camins de Sant Amanç (10 km) – sortida 9m.
Preu: 8€: avituallaments, obsequi i esmorzar inclòs.
Tots els beneficis van a Oncolliga Girona i i Intermón
OXFAM. Inscripcions on-line + informació: www.angles.cat/camins

NOTIFICACIONS I ADVERTIMENTS
· PREGUEM PEL NOSTRE GERMÀ DIFUNT
Encomanem a la misericòrdia de Déu, el nostre
Pare, JOSEP CASASSAS NOGUER. Morí a Girona el
05·03·17. Havia nascut fa 80 anys a Anglès. Estava
casat amb Dolors Fábregas Hortal. Les exèquies
en sufragi seu s’oficiaren a Sant Miquel d’Anglès
el 07·03·17. Que el Senyor l’aculli a la vida eterna
i ompli de pau i d’esperança els familiars i amics.
Pare nostre...
· XX PELEGRINATGE DE L’ARXIPRESTAT A LOURDES
Les persones que hi vulguin participar que es reservin
els dies 5, 6 i 7 de juny 2017. El preu per persona és
de 209 €. Per informació i inscripcions: a partir del
11·04·17 a les parròquies de l’arxiprestat.
· PREVISIONS
23·03·17 – Trobada I de formació – La dona a l’Església
30·03·17 – Trobada II de formació – La FRATER
26·03·17 – Aplec de Calders
02·04·17 – Viacrucis comarcal a La Salut

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
13, dilluns, 				
(9m, Anglès), intencions de les parròquies;
14, dimarts – santa Matilde,
(9m, Anglès), intencions de les parròquies;
15, dimecres – santa Lluïsa de Marillac,
(9m, Anglès), intencions de les parròquies;
16, dijous,
(9m, Anglès), intencions de les parròquies;
17, divendres – sant Patrici,
(9m, Anglès), intencions de les parròquies,
18, dissabte – sant Salvador d’Horta,
(18v, Bonmatí), intencions de les parròquies,
(19’30v, Anglès), Soledat Pelegrí,
19, DIUMENGE III DE QUARESMA
(9m, Anglès), Gna. Maria Font –aniversari-, Joan Casas Castellsagué –aniversari-, Josep Figueras, Lluís
Valls, Florenci Viñets, Remei Carandell, Felip Muñoz,
difunts Font Llistosella, Janer Aliu,
(10’30m, Sant Martí), intencions de les parròquies.

IMPRECACIÓ
Josep Carner Puig-Oriol (1884 - 1970)
L’alè de març d’ací i d’allà botzina
i ens omple el cor de dubtes i quimeres.
S’aixequen polsegueres
de mal humor en freus i raconades;
tot es fa vil; intentarem debades
un pensament, un bes: la pols segella
infamement la humana cortesia:
oh pols, rebuig d’un miserable dia!
Ta germana la cendra, d’una bella nobilitat
nobilitat de flames és despulla:
hom la veurà lloada, encara signe,
en les urnes d’argent i en el benigne
front de qui cerca benaventurança.
Tu, tanmateix, ets feta
del que morí caient i arrossegant-se,
escomesa al que viu, només estesa
quietament damunt l’oblit; si em volto
al meu passat, m’adono que entelares
fins el record de les diades clares.
Aqueixes branques, nues
encara, m’anuncien,
trèmules en el cim, que te m’acostes
a cloure’m en la boca les respostes.
Véns serpejant i vols escriure en terra
un averany de guerra;
quan comences tot just, l’aire s’emporta
la teva lletra torta.
Recules, tornes i, altre cop retuda,
amb ira t’espargeixes;
dintre del vent deus ésser tu qui xiula.
Pugues almenys i acaba la paraula.
És l’amenaça de la mort? Escriu-la!

	
  

