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
9 de FEBRER de 2020 - DIUMENGE 5è. 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
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

ESCRIT DEL MOSSÈN
“FA MÉS FELIÇ DONAR QUE REBRE”
A vegades ens trobem que, amb motiu d’un aniversari o qualsevol
altre esdeveniment, algú et fa un regal. Moltes vegades et regalen
una cosa que no la necessites per a res. I, a sobre, et posa en
un compromís, perquè haurà de correspondre amb un altre regal,
igualment inútil. Tot per quedar bé.
Dimecres passat al vespre, un bon grup de voluntaris de Càritas
ens vam trobar a Bescanó. Uns voluntaris de Salt ens van explicar
els projectes i objectius que tenien a la seva Càritas. Va sortir molt
la paraula “compartir”. Ens deien que no es pot donar des de la
prepotència (que humilia al qui rep), sinó que cal compartir des de
la igualtat. Perquè tots tenim una vida, unes qualitats, unes experiències, uns recursos que podem compartir.
Això fa immensament feliç i enriqueix el nostre esperit.
Avui se’ns planteja compartir els nostres recursos amb uns germans nostres de Burkina Faso que tenen unes ganes enormes
de donar una bona educació als seus fills. Ells hi posen tot el que
poden. Nosaltres podem compartir amb ells aquest esforç i sentir
l’alegria profunda de veure com s’obren camí a la vida.
Qui sap si, d’aquí uns anys, no serem nosaltres els qui necessitarem l’empenta jove, els coneixements científics i culturals dels
alumnes d’aquesta escola que ara volem ajudar a construir !!!
Fou Jesús de Natzaret qui va dir: “Fa més feliç donar que rebre”.

Evangeli
“Vosaltres sou la llum del món. Quan algú
encén un llum, no el posa sota una mesura,
sinó en un lloc alt, i fa llum a tots els qui són
a casa.”
Cada cristià, amb la seva manera de fer les
coses a l’estil de l’Evangeli, és llum que il·lumina
el món, les situacions fosques, les relacions entre les persones, tot allò que deteriora les nostres vides. Podem ser una torxa ben encesa que
il·lumini els nostres germans i germanes.
Allà on hi ha un cristià convençut, s’hi nota.

AGENDA

(19’30 h., Anglès), Família Artigas-Farrés / Casilda Reverter.
(20 h. La Cellera) Celebració.

16, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Lluís Carreras Pont i família / Lluís
Valls, Josep Figueras i Maria Viñets / Joan Salvans Bosch i família / a la M. de Déu dels Dolors.
(10’30 h, Sant Martí), Família Domingo i Llistosella i Enric Flor Morte / Roser Bosch Horta i família / Josep Muntada Torrent i acció de gràcies a
la M. de Déu del Remei / Estanislau Font i Rosa
Caballé.
(10’30 h. Osor) celebració.
(12 h. La Cellera) Josep Roca Farrés.

Dies 8 i 9 de Febrer, dissabte i diumenge:
A totes les Misses hi haurà COL·LECTA pel projecte de “MANS UNIDES”.

VIDA DE LES PARRÒQUIES
DEFUNCIÓ a LA CELLERA
Ens ha deixat en JOSEP NOELL i ALABAU, a
l’edat de 87 anys. Havia nascut a La Cellera de
Ter, on ha viscut i ha mort el dia 1 de Febrer. Estava casat amb Àngela Bosch. Descansi en pau.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
8, dissabte –
(18 h., Bonmatí), - - (19’30 h., Anglès), Celebració.
(20 h. La Cellera) - - -

9, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Pere Matamala Llunell (1er. aniv.)
/ Família Hereu-Tarrés / Olga Mudra / a la M. de
Déu del Remei.
(10’30 h, Sant Martí), Celebració. Estanislau Font
i Rosa Caballé.
(10’30 h. Osor) - - (12 h. La Cellera) Narcís Farrés Carreras i Francisca Quintana Colomer / Albert Gallart Conill
(aniv.)
---

15, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Maria-Elena Casacuberta Palmada i família.

TOTS SOM NECESSARIS
Si la nota digués: una nota no fa música,
no hi hauria simfonia.
Si la paraula digués: una paraula no fa pàgina,
no hi hauria llibre.
Si una pedra digués: una pedra no puja paret,
no hi hauria casa.
Si una gota digués: una gota no fa riu,
no hi hauria oceà.
Si el gra de blat digués: un gra no fa camp,
no hi hauria collita.
Si l’home digués: un gest d’amor no salvarà
la humanitat,
no hi hauria mai justícia, ni pau,
ni dignitat, ni felicitat
damunt la terra dels homes.
Talment la simfonia necessita cada nota,
talment el llibre necessita cada paraula,
talment la casa necessita cada pedra,
talment l’oceà necessita cada gota d’aigua,
talment la collita necessita cada gra de blat,
la humanitat sencera et necessita a tu,
allà on siguis, únic, insubstituïble.
Michel Quoist

