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
23 de FEBRER de 2020 - DIUMENGE 7è 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

ESCRIT DEL MOSSÈN
DISFRESSAR-SE
Hi ha qui afirma que tot l’any anem disfressats. Al menys, en el context de
la societat que vivim on, per quedar bé, ens hem de rentar, pentinar, maquillar,
afaitar, i vestir de determinada manera segons ho estableixin les costums de
la societat. O sia: ens hem de disfressar d’acord amb el paper que ens toca
representar.
Però arriba el carnestoltes. I, com que “per carnaval, tot s’hi val”, se’ns permet treure’ns la disfressa, i ens mostrem tal com som, o com ens agradaria
ser.
Molts, aquests dies, mostren la seva altra personalitat, la que han tingut
amagada, reprimida. La veritable ??? Segurament que no. Però provablement que una part important de la seva personalitat intenta expressar-se a
les manifestacions alegres, desenfadades i disbauxades d’aquestes festes.
Jo voldria convidar molta gent a treure’s la careta més sovint, a mostrar
el seu veritable rostre, a manifestar tota la “marxa” que porten dins el seu
cos, a llançar-se (sense vergonya) a fer de la seva vida una veritable “rua” de
solidaritat, d’acollida, de compromís, de fe i de confiança en un futur millor,
d’acceptació de les diversitats, i de germanor universal.
Traiem-nos la careta, que tenim moltes coses bones amagades dins nostre.

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

Evangeli
Diu Jesús: “Estimeu els enemics, pregueu per aquells que us persegueixen. Així sereu fills del vostre Pare del cel, que fa sortir el sol sobre bons
i dolents i fa ploure sobre justos i injustos”.
La venjança és un instint humà que tenim arrelat. Però no és la manera de
fer del nostre Déu. Per això Jesús ens proposa donar aquest pas endavant:
Estimar els enemics. Aquest sí que és l’estil del Pare del cel que nosaltres
hem d’imitar.
On hi ha amor i perdó, no hi ha ni odis ni guerra.

AGENDA
Missa del dilluns i el dimarts:

Aquesta setmana, per motius personals del Mn., hi haurà
un petit canvi. El DILLUNS, la missa serà a ANGLÈS,
a les 8’30 h. del matí. El DIMARTS, la missa serà a LA
CELLERA, a les 7 h. de la tarda. La resta de la setmana
segueix com sempre.

Dimarts, dia 25. ANGLÈS:

Reunió del Grup de Vida Creixent. A les 4 h. de la tarda
a La Rectoria.

Dimecres, dia 26. LA CELLERA.
DIMECRES de CENDRA.

Missa amb imposició de la CENDRA, a les 7 h. de la tarda a l’Església Parroquial.

Dijous, dia 27. ARXIPRESTAT.

1ª CONFERÈNCIA de Quaresma, a les 8 h. del vespre a
Centre C. Parroquial de LA CELLERA. Tema: “Com dir
i explicar als altres per què crec en Déu?” Es podrà
aparcar a la “pista” del Centre.

Divendres, dia 28. “Via Crucis”.
A LA CELLERA, a 2/4 de 7 de la tarda. A ANGLÈS, a les
7 h de la tarda.

Dissabte, dia 29. ANGLÈS.
Missa Familiar, amb pares i infants de la Catequesi. A 2/4
de 8 del vespre a l’Església Parroquial.

PRÀCTICA del “VIA CRUCIS”
És una devoció molt lligada als DIVENDRES de Quaresma, dia penitencial. Oferim dues possibilitats:
> a LA CELLERA: cada divendres, a 2/4 de 7 h. de
la tarda, a la Capella fonda de l’Església Parroquial. En
acabar, celebració de l’Eucaristia.
> a ANGLÈS: cada divendres, a les 7 h. de la tarda, a
l’Església Parroquial. En acabar, Celebració de la Paraula i Comunió.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
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 / Maria Font Pèlach / Olga Mudra / Salvadora Serarols Vila (aquesta setmana).
(10’30 h, Sant Martí), celebració
(10’30 h. Osor) - - (12 h. La Cellera) - - ---

29, dissabte –

(18 h., Bonmatí), - - (19’30 h., Anglès), Família Carreras-Caballé / a St. Antoni.
(20 h. La Cellera) Celebració.

1 de Març, DIUMENGE

VIDA DE LES PARRÒQUIES
PROCLAMES MATRIMONIALS:

(9 h, Anglès), Remei Antoner i família / Josep Hereu (10
aniv.) / Maria Font Pèlach / Cecília Costa i família.
(10’30 h, Sant Martí), Roser Bosch Horta i família / Mª
Carme Tulsà Valentí i família Rieradevall.
(10’30 h. Osor) Celebració
(12 h. La Cellera) - - -

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. (2ª proclama).

DEFUNCIÓ a ANGLÈS.
Ens ha deixat la SALVADORA SERAROLS VILA, a l’edat
de 58 anys. Havia nascut a Bescanó i ha mort a Anglès,
el dia 17 de Febrer. Estava casada amb Eudald Surós
Ribas. Descansi en pau.

COMENÇA LA QUARESMA.
RITUS de la imposició de la CENDRA:
> a LA CELLERA: Dimecres, dia 26, a les 7 h. de la
tarda.
> a BONMATÍ: el dissabte, dia 29, a la Missa anticipada
de les 18 h.
> a ANGLÈS: a les Misses del dissabte, dia 29, i del
diumenge, dia 1.
> a SANT MARTÍ i a OSOR: el diumenge, dia 1, a 2/4
d’11 h. del matí.

Al final del camí em diran:
“Has viscut? Has estimat?”
I jo, sense dir res,
obriré el cor ple de noms.
Bisbe Pere Casaldàliga.

