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
26 de GENER de 2020 - DIUMENGE 3er. durant l’ANY

Horari de les misses
DISSABTE ANTICIPADA
- 18’00h a Bonmatí
- 19’30h 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
DIUMENGE de la PARAULA
La PARAULA és un do. És el millor instrument que tenim per
comunicar-nos.
Entre la gent honrada, la paraula té un valor molt gran; la paraula
donada és sagrada, no et pots fer enrere. Normalment diem que
“una persona de paraula” és algú de qui et pots fiar; que no et
defraudarà.
Últimament sembla que s’hagi perdut la dignitat i la vergonya.
Persones que haurien de ser respectables, ens cauen molt avall
quan veiem que un dia diuen una cosa i més tard asseguren el contrari. No tenen paraula.
Aquest diumenge l’Església ens vol recordar que Déu sí té paraula, que podem fiar-nos del que Ell ens ha dit. La paraula de Déu
no enganya mai. És ferma, segura, no canvia de principis de forma
oportunista.
Un moment privilegiat per escoltar la paraula de Déu el tenim cada
diumenge a l’Eucaristia: les lectures de l’Antic i del Nou Testament
ens recorden que Déu sempre ha parlat a la humanitat, sempre s’ha
comunicat amb paraula ferma i segura. I la seva paraula ens dona vida.
Hi ha un cant que expressa perfectament aquesta fermesa de la
Paraula de Déu. Diu així:
“La vostra Paraula, Senyor, s’estén per tots els segles;
ferma es manté, com la terra que heu creat”.

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
Jesús comença la predicació
amb aquestes paraules: “Convertiu-vos, que el Regne del
cel és a prop”.

La conversió no vol dir precisament fer un gran
canvi espectacular a la nostra vida o imatge exterior.
La conversió consisteix en deixar-se estimar
per Déu.
La presència de l’amor de Déu en el nostre cor
serà lo que ens canviarà per dintre. I es notarà
per fora.

AGENDA
Dimarts, dia 28. ANGLÈS.
Reunió del Grup de “Vida Creixent”, a les 4 h. de
la tarda, a La Rectoria.
Dijous, dia 30.
Reunió del Consell Pastoral de l’Arxiprestat TerBrugent. A les 7 h. de la tarda, a La Rectoria de
LA CELLERA.
Dissabte, 1 de Febrer. ANGLÈS.
Missa Familiar, amb pares i infants de la Catequesi. A 2/4 de 8 del vespre, a l’Església de Sant
Miquel.
Diumenge, dia 2. Festa de “La Candelera”
A la Missa es farà la benedicció de les candeles.

VIDA DE LES PARRÒQUIES
DEFUNCIONS:
➤ A SANT JULIÀ del LLOR. Ens ha deixat en
JORDI GIFRE i SERAROLS, a l’edat de 83 anys.
Havia nascut a Sant Julià (quan era municipi
d’Amer) i ha mort a Salt, el dia 23 de Gener. Estava casat amb Empar Pont i Puig.
➤ A SANT MARTÍ SAPRESA. En JOAN SALVANS
i BOSCH ens ha deixat als 88 anys d’edat. Havia
nascut, viscut i ha mort a Can Feliu Vell, masia
de Sant Martí (municipi d’Anglès), el dia 23 de Gener. Era solter.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
25, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Dolors Torrent / Esposos Anna
Masdevall i Francesc Pagès.
(19’30 h., Anglès), Celebració.
(20 h. La Cellera) - - 26, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Maria Font Pèlach / Rosa Garolera
Bertran (5è. aniv.) / Esposos Felip Muñoz Morales
i Maria Planchart Rosés / Engràcia Marcet Montals (aniv.).

(10’30 h, Sant Martí), Celebració. Acció de gràcies Família Taberner-Bosch.
(10’30 h. Osor) Empar Pidemunt Soler (1er. aniv.)
i Narcís Canaleta Pidevall / Serafí Berenguer Roura i Pilar Noell Darné / Maria Planchart Busquets /
Joan Moriscot Pidemunt (4rt. aniv.).
(12 h. La Cellera) Celebració
(12 h. Constantins) Pel Poble.
--1, dissabte –
(18 h., Bonmatí), - - (19’30 h., Anglès), Família Artigas-Farrés / Pere
Pèlach i Família Reverter-Talleda / Casilda Reverter.
(20 h. La Cellera) Celebració.

2, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Miquel Escura Janoher (aniv.) i Família Boada-Escura / Remei Antoner i família /
Esposos Montserrat Fauchs (1er. aniv.) i Mauro
Sànchez / Acció de gràcies a la M. de Déu del
Remei.
(10’30 h, Sant Martí), Roser Bosch Horta i família.
(10’30 h. Osor) Celebració.
(12 h. La Cellera) - - -

“Canviar el món”
En una làpida de l’Abadia de Westminster s’hi
troba aquest escrit:
Quan era jove i la meva imaginació no tenia
límits, somiava en canviar el món.
A mesura que em vaig anar fent gran vaig
pensar que no hi havia forma de canviar el
món; per tant em vaig proposar un objectiu
més modest i vaig intentar canviar només el
meu país.
Però, amb el temps, també em va semblar
que això era impossible.
Quan vaig arribar a la vellesa, em vaig conformar en intentar canviar la meva família, els
més propers a mi.
Però tampoc vaig aconseguir gaire res.
Ara, en el llit de mort, de sobte he comprès
una cosa: si hagués començat per intentar
canviar-me a mi mateix, potser la meva família
hauria seguit el meu exemple i hauria canviat;
i amb la seva inspiració i empenta potser hauria sigut capaç de canviar el meu país
i –vés a saber– potser inclús hauria pogut canviar el món.

