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
16 de FEBRER de 2020 - DIUMENGE 6è. 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
ELS MALALTS
Aquesta setmana passada es va celebrar la JORNADA MUNDIAL dels
MALALTS. Era dimarts passat, festivitat de la Mare de Déu de Lourdes.
Potser no hi vam posar massa atenció a aquella data. Era un dia. Però
la nostra atenció als malalts no pot reduir-se a un sol dia. Molts malalts no
s’hi estan un sol dia al llit del dolor.
Això m’ha fet pensar en el treball, moltes vegades callat, que van fent les
persones que, en grup o individualment, dediquen una part del seu temps
a visitar les persones impedides per causa de l’edat o la malaltia.
Hi ha qui els hi porta la Comunió, i el Full Parroquial; hi ha qui els hi fa
companyia cada setmana, o els acompanya al metge o a la farmàcia; hi
ha qui va a visitar els qui estan en Residències Geriàtriques fora del poble.
En algunes de les nostre parròquies hi ha el Grup d’Amics dels Malalts
que organitzen algunes d’aquestes visites (sobretot per Nadal), i preparen
Celebracions de l’Eucaristia a les Residències o Centre de Dia.
Hi ha joves que, dins el programa de Càritas “Apadrina un avi” dediquen
una estona cada setmana a estar, xerrar, o jugar amb l’avi o àvia “apadrinats”.
El lema d’aquesta Jornada Mundial dels Malalts era “Acompanyar en la
soledat”. Qualsevol gest, estona o atenció que un tingui vers el qui està
en la soledat, és transformador d’aquella vida.
Diu el Papa Francesc: “Moltes vegades no podreu curar al malalt, però
sí que podreu cuidar-lo, amb gestos i actituds que li proporcionin consol
i alleujament.”
Sembla poca cosa, però en realitat és molt, perquè omple de sentit la
vida: tant el malalt com el visitador se senten estimats.

Evangeli
Diu Jesús: “si no sou més justos
del que ho són els mestres de la
Llei i els fariseus, no entrareu pas al
Regne del cel”.
Jesús ens proposa una nova manera
de veure i d’entendre els Manaments.
No vol canviar-los, sinó omplir-los de
contingut.
Lo que dona valor a un manament és
la intenció amb què es fa una cosa. I
la intenció surt del cor, del pensament,
del nostre interior.
Jesús vol educar el nostre interior.

AGENDA
Dimarts, dia 18. LA CELLERA.

Reunió del Grup de “Vida Creixent”. A les 4 tarda a La
Rectoria.

Dissabte, dia 22. BONMATÍ.

> a les 5 h. tarda: Reunió de Pares i Mares del 2on. Curs
Catequesi.
> a les 6 h. tarda. “Missa familiar” a l’Església Parroquial.

VIDA DE LES PARRÒQUIES
PROCLAMES MATRIMONIALS:
Tenen previst contreure Matrimoni a l’Església Parroquial de SANT JULIÀ DEL LLOR, el proper mes
de Març, l’Anníbal Climent i Domènech, natural i veí
d’Anglès, amb l’Elara Pi Nieto, natural i veïna de Girona.

PELEGRINATGE a LOURDES.
Com cada any es fa el “Pelegrinatge” al Santuari de la
Mare de Déu de LOURDES. Els dies que tenim reservats
són: 1-2-3 de Juny. Ens interessa molt saber si hi ha un
nombre considerables de persones que volen participarhi, per poder fer la reserva d’Hotel.
Per això, ja des d’ara, es poden fer les PRE-INSCRIPCIONS, sense compromís ni avançament de diners. Podeu fer-ho a cada parròquia (dir-ho al mossèn). Les inscripcions en ferm es faran a partir del 1er. d’Abril.

S’ACOSTA LA QUARESMA.
D’aquí a 10 dies ja serem al “Dimecres de Cendra”, començament oficial del Temps de Quaresma. Alguns tenen
la idea que la Quaresma és un temps trist, de tancament,
de privar-nos de moltes coses, de no sortir.
No té perquè ser això. La Quaresma és un temps
d’enriquir-nos per dintre. Temps d’escoltar per saber, de
sortir per conèixer, de pregar per ser forts.
Al conjunt de les Parròquies de l’Arxiprestat els hi proposem tres actes en aquesta línia:

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
15, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Maria-Elena Casacuberta Palmada i família / Maria Torrent Riqué.
(19’30 h., Anglès), Família Artigas-Farrés / Casilda Reverter / Família Carreras-Caballé.
(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
/ Maria Font Pèlach / 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.
---

22, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Maria Torrent Riqué.
(19’30 h., Anglès), celebració.
(20 h. La Cellera) - - -

23, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Esposos Felip Muñoz Morales i Maria
Planchart Rosés.
(10’30 h, Sant Martí), celebració
(10’30 h. Osor) - - (12 h. La Cellera) - - -

CONFIRMACIÓ d’ADULTS
El Bisbat de Girona ofereix cada any, a les persones
ja adultes que ho desitgin, la possibilitat de rebre el
Sagrament de la CONFIRMACIÓ. Això suposa una
preparació a les parròquies i la celebració del Sagrament, a la Catedral de Girona, la diada de PASQUA
de PENTECOSTA, el diumenge 31 de Maig.

➤ CONFERÈNCIA: “Com dir i explicar als altres per
què crec en Déu?” a càrrec de Mn. Joan Mª Amich.
Dijous, 27 de Febrer, a les 20 h. al Centre Parroquial
de LA CELLERA.

A QUI S’ADREÇA AQUESTA PROPOSTA ?

➤ CONFERÈNCIA: “En Déu hi puc creure tot sol...
Quina necessitat tinc de l’Església, dels altres?” a
càrrec de Mn. Joan Mª Amich.
Dijous, 12 de Març, a les 20 h. al Centre Parroquial de
LA CELLERA.

➤ A les parelles que preparen el seu casament i no
han rebut encara la Confirmació.

➤ VISITA al “Mas Escorial” (Vic, Osona) on Sta. Joaquima de Vedruna va fundar i començar la seva obra
d’educació i atenció als pobres.
Dissabte, 28 de Març. Sortida el matí cap a Vic, visita
al Mas Escorial, explicació i diàleg sobre l’0bra de Sta.
Joaquima de Vedruna, dinar, i visita a la Ciutat de Vic.
Tornar a mitja tarda.

➤ Als pares i a les mares que, amb motiu de la catequesi dels seus fills, prenen contacte de nou amb la
fe cristiana i la comunitat eclesial.

Hi haurà més informació sobre cada un d’aquests actes.
De moment els anunciem perquè pugueu reservar-vos
aquestes dates.

Els interessats que vulgueu donar aquest pas, comuniqueu-ho aviat a la vostra Parròquia (als mossens).

➤ Als joves ja grans que no van ésser confirmats en
l’etapa de la seva adolescència.

➤ A les persones a qui s’ha proposat ser padrí o
padrina del baptisme d’un infant o de la Confirmació
d’un adolescent..

➤ A totes aquelles persones adultes que entren en
relació amb les comunitats parroquials o que ja hi
participen i no han rebut encara la Confirmació.

