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
19 de març de 2017 - DIUMENGE III 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
EL DEJUNI QUE DÉU VOL
Dejunar de jutjar els altres; adonar-se que en ells hi és Crist.
Dejunar de paraules feridores;
omplir-se els llavis de paraules encoratjadores.
Dejunar d’enfadar-se; omplir-se de bonhomia.
Dejunar del pessimisme; omplir-se d’esperança.
Dejunar de pors; omplir-se de confiança.
Dejunar de fer el ploramiques; omplir-se de goig per la vida.
Dejunar d’atabalar-se; omplir-se de pregària profunda.
Dejunar de rancúnia; omplir-se de perdó.
Dejunar de fer-se el fatxenda; omplir-se de compassió.
Dejunar d’enderiar-te per coses personals;
comprometre’s a propagar els valors del Regne.
Dejunar de desànim; omplir-se del goig de la fe.
Dejunar de pensaments frívols; omplir-se dels fonaments de la fe.
Dejunar de tot el que aparta de Jesús; omplir-se de tot el que hi apropa.

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

Grup de WhatsApp: 639 356 194
HORARI DE DESPATX
PARROQUIAL
Dimecres, de 10 a 12’30 matí.
També a hores convingudes
COST DEL FULL I SUPLEMENT: 0’40€

Evangeli

AGENDA

	
  

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”.

19, DIUMENGE III DE QUARESMA
· 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.

· 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

20, dilluns
· CELEBRACIÓ LITÚRGICA DE SANT JOSEP

En escaure’s el dia 19 en diumenge de Quaresma, la celebració litúrgica de sant
Josep es trasllada a aquest dilluns. A la missa de les 9m. hi haurà la missa solemne.

23, dijous
· TROBADES I DE FORMACIÓ

Com cada Quaresma, des de les parròquies de l’Arxiprestat
Ter Brugent, se’ns convida a participar a les trobades de
formació. La primera es realitzarà aquest dijous a les 21 al
Centre Cultural Parroquial de La Cellera de Ter. Es presentarà el tema DONES AL SERVEI DE L’EVANGELI i hi intervindran Dolors Puigdevall (Directora de Caritas diocesana),
Sònia Campos (voluntària al camp de refugiats d’Atenes) i
Pilar Palau (Carmelita vedruna, 30 anys al servei d’una leproseria de Filipines i d’infants del carrer). El 30·03·17 es
presentarà FRATERNITAT CRISTIANA DE PERSONES AMB
DISCAPACITAT: UNA PORTA CAP A LA INTEGRACIÓ i hi
intervindran Joan-Vicenç Cordonet, Joan Costa i Dani Oliu.

24, 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.

26, DIUMENGE IV DE QUARESMA
· EVANGELI

A l’evangeli de sant Joan (9, 1-41), Jesús, davant del cec
de naixement, ens diu: “Sóc la llum del món”.

· APLEC DE CALDERS – CONSTANTINS

Per anar-hi caminant, es sortirà a les 11m del davant de
l’església de Bonmatí. A les 12, missa a la capella de la
Mare de Déu de Calders. A la sortida, pica-pica per als assistents. A les 14, dinar al Centre Cívic de Bonmatí: 16€ pels
socis Nova Frontera; 18€ pels no socis, 7 € menú infantil. Es
poden retirar els tiquets al Centre Cívic i a la Fleca Montse
(fins el 22·03·17). Organitza: Associació Nova Frontera de
Bonmatí

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
20, dilluns – sant Josep,

(9m, Anglès), Josep Costa Torrent, difunts família Costa;
				

21, dimarts – sant Nicolau de Flue,

(9m, Anglès), intencions de les parròquies;

22, dimecres,

(9m, Anglès), intencions de les parròquies;

23, dijous – sant Josep Oriol,

(9m, Anglès), intencions de les parròquies;

24, divendres,

(9m, Anglès), intencions de les parròquies,

25, dissabte – ANUNCIACIÓ DEL SENYOR,

(18v, Bonmatí), Luís Ortiz –aniversari-, Martirio Campos,
José Campos, Joan Codina,
(19’30v, Anglès), Marina Busquets Puigderajols -1r aniversari-, Miquel Badosa Expòsit, Dolors Martí Cullell, Isabel Expòsit, Mercè Bosch, Jaume Fauchs, a la M. de D. del Remei;

26, DIUMENGE IV DE QUARESMA

(9m, Anglès), Cosme Munné, Mercè Cavalleria, Josep Figueres, Lluís Valls,
(10’30m, Sant Martí), Enric Flor, difunts Domingo Llistosella,
(12m, Calders), a intenció dels devots.

NOTIFICACIONS I ADVERTIMENTS
· AMONESTACIONS (I)

En JOAQUIM ESPONA MIR i l’ANNA SERINYÀ SUY ens
comuniquen que preparen el seu casament que, si a Déu
plau, celebraran el mes de juny proper. Que el Senyor mateix els ajudi a clarificar el seu amor.

· PREGUEM PELS NOSTRES GERMANS DIFUNTS

Encomanem a la misericòrdia de Déu, el nostre Pare:
- MERCÈ ROSELL GÜELL. Morí a Anglès el 14·03·17. Havia
nascut fa 98 anys a Vilanna. Era vídua d’Amadeu Alsina i Ignasia. Les exèquies en sufragi seu s’oficiaren a Sant Miquel
d’Anglès el 15·03·17.
- LEANDRE BUNDÓ CANYÍS. Morí el 14·03·17. Havia nascut fa 84 anys a Barcelona. Estava casat amb Ester Gelada
Vilà. Les exèquies en sufragi seu s’oficiaren a Sant Miquel
d’Anglès el 15·03·17.
Que el Senyor els 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

02·04·17 – Viacrucis comarcal a La Salut

EL PECADOR

	
  

Josep Carner Puig-Oriol (1884 - 1970)
Senyor, quan jo pecava no era aquell que sóc,
Senyor, quan jo fallia, de tant de temps pecava
que m’arraulia amb joia dins una vida esclava
i era ma carn mesella al glavi redemptor.
Sollat, jo l’envilia la meva oració,
jo t’empenyia enrere i, encara, t’oblidava;
i en aquesta hora bella d’una gran ombra blava
em dónes una llàgrima suau com el perdó.
Damunt la pols, damunt la mort de cada dia
s’ha desvetllat l’espurna de flama que dormia:
Tu menes la ventada que mou el firmament.
Com quan vaig ésser argila el teu alè m’inunda,
i és teva aquesta vida que el teu voler fecunda:
jo hi he posat el greuge i Tu el penediment.

