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
15 de MARÇ de 2020 - DIUMENGE 3er de QUARESMA

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
SANT JOSEP - DIA del SEMINARI
Dijous que ve és Sant Josep, tot i que ara ja no és un dia festiu.
Josep de Natzaret fou l’últim dels Patriarques bíblics. Ell va ser l’home
creient i esperançat que es va posar totalment a disposició del projecte de
Déu per enviar el seu Fill a aquesta terra.
Amb el naixement de Jesús comença una nova i definitiva etapa de la història de la Salvació. I Josep és qui prepara el camí per fer realitat la vinguda
del Messies. Ell l’acull, ell el fa créixer, ell l’educa i el prepara per llençar-se al
món, a les terres de Galilea, a anunciar la Bona Nova.
Cal Fuster de Natzaret va esdevenir el primer “seminari” del Nou Testament.
Avui, a casa nostra, els gran edificis dels Seminaris han quedat buits. Ja no
hi ha aquells centenars d’adolescents i joves que “estudiaven per capellà”.
Avui, jo penso que els “seminaris” actuals hauran ser cada família creient,
cada comunitat cristiana, cada parròquia “viva”, cada grup d’apostolat... on
es desvetllin i es facin créixer les vocacions de servei a la comunitat.
Tots estem cridats, com a batejats, a participar activament a la vida parroquial. Alguns, a partir d’aquesta experiència, es poden sentir cridats a exercir
algun ministeri de més responsabilitat.
I seguim celebrant el DIA del SEMINARI perquè, encara que siguin pocs,
alguns han sentit aquesta crida i es preparen pel ministeri sacerdotal. I això
suposa uns estudis, una convivència, unes despeses que, entre tots, volem
ajudar a sufragar.
Diumenge que ve, dia 22 de Març: DIA del SEMINARI.

Evangeli
Jesús demana a una dona
Samaritana: “Dona’m aigua”.
Aquella dona li pot donar
aigua per beure, per treure la
set.
Però Jesús li ofereix una altra aigua, una veritable font:
és l’aigua de la Fe, l’aigua que
dona vida per sempre.
Hi ha alguna set noble i profunda que no pugui ser apagada per l’aigua de Jesús?

AGENDA
Dia 16, dilluns. LA CELLERA.
Reunió del grup de “Vida Creixent”. A les 4 h de la tarda a la Rectoria.

Dia 19, dijous.
Reunió del CONSELL PASTORAL de l’ARXIPRESTAT a les 7 h tarda, a la Rectoria de LA CELLERA.

Dia 20, divendres.

PROCLAMES MATRIMONIALS.

Pràctica del VIA CRUCIS a LA CELLERA (18’30 h) i a
ANGLÈS (19 h).

Preparen el seu casament a l’Església Parroquial de LA
CELLERA en LLUÍS VIDAL i MASACHS, natural i veí de
La Cellera, amb l’ANNA MARCÉ i FONT, natural d’Olot i
veïna de La Cellera.

Dia 22, diumenge. OSOR.
Celebració de la PENITÈNCIA i MISSA a 10’30 h.

DISSABTE i DIUMENGE: DIA del SEMINARI.
Col·lecta extraordinària a totes les Misses.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS

NOTA. Amb motiu de les mesures de seguretat que s’imposen per prevenir el contagi del
CORONAVIRUS:

14, dissabte –

➤ Mentre estiguin suspeses les classes a les Escoles,
també se suspenen les sessions de Catequesi.
➤ S’ha ajornat per més endavant la 2ª Conferència
Quaresmal prevista pel passat dijous, 12 de Març.
➤ També es deixa en suspens la VISITA a MAS ESCORIAL de VIC prevista pel dissabte, 28 de Març.
➤ S’ha suspès l’APLEC de CALDERS, previst pel diumenge, dia 22 de Març.
Per aquesta raó el diumenge dia 22 hi podrà haver
Missa a les 12 h. a La Cellera.

15, DIUMENGE

(18 h., Bonmatí), celebració
(19’30 h., Anglès), celebració
(20 h. La Cellera) - - (9 h, Anglès), Lluís Carreras Pont i família / Lluís Valls,
Josep Figueras i Maria Viñets / Joan Salvans Bosch i
família / Maria Font Pèlach / Josep Casassas Noguer (3r
anivers.) / Difunts família Fàbregas-Hortal / Eugeni Torras Roca / Gabriel Valls i Maria Domèch (aniv.).
(10’30 h, Sant Martí), celebració
(10’30 h. Osor) celebració
(12 h. La Cellera) celebració.
---

VIDA DE LES PARRÒQUIES
DESPATX PARROQUIAL.
Horari de Despatx per aquesta setmana:
Dimecres, dia 18. A ANGLÈS: de 9 h a 10’30 h del matí.
A LA CELLERA: de 10’30 h a les 13 h.

CELEBRACIONS durant aquesta setmana

(del 16 al 20 de Març):
➤ LA CELLERA: cada dia, a les 7 tarda: Celebració de
la Paraula.
➤ ANGLÈS: cada dia, a les 8’30 matí: Celebració de la
Paraula

BAPTISME a LA CELLERA.
El dia 7 de Març, la nena ALBA QUER i RAMÍREZ, filla
d’Iban i Elisabet, ha rebut el Sagrament del Baptisme
a l’Església Parroquial de Santa Maria de Sales. L’han
apadrinat els seus tiets David i Mª Àngels. Enhorabona.

DEFUNCIONS a LA CELLERA:
➤ Ens ha deixat en JOSEP LLAGOSTERA FALSETAS.
Havia nascut a La Cellera i ha mort a Salt, el dia 6 de
Març, a l’edat 83 anys. Estava casat amb la Carme
Bosch Ventura. Al Cel sia.
➤ També ens ha deixat l’ADELA CASAS CARRERAS (de
Can Gironella). Havia nascut a Anglès i ha mort a Salt, el
dia 8 de Març, als 94 anys. Era vídua de Joaquim Bosch
Vergés. Descansi en pau.

DEFUNCIÓ a ANGLÈS:
➤ La GLÒRIA PRAT PUIG ens ha deixat el dia 7 de
Març. Tenia 73 anys. Havia nascut a La Cellera i ha mort
a La Cellera. Estava casada amb Miquel Pujol Prat. Doneu-li, Senyor, el repòs etern.

21, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Mª Elena Casacuberta Palmada i família.
(19’30 h., Anglès), celebració
(20 h. La Cellera) Pere

22, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Família Puigderrajols-Roca / Eugeni Torras Roca.
(10’30 h, Sant Martí), celebració
(10’30 h. Osor) Pere Planchart Julià, Maria Andreu Serrat i Àngel Planchart Andreu / Dolors Casas Ferrer.
(12 h. La Cellera) Xavier Gallart Vila (aniv.)

UNA PREGÀRIA
(realista i molt útil per al meu equilibri)
---------Déu meu, concedeix-me:
SERENITAT
per acceptar les coses que,
malgrat el meu esforç
i la meva bona voluntat,
no puc canviar.
VALOR
per canviar les coses que,
amb el meu esforç
		
i amb la teva ajuda
		
i la dels altres,
puc canviar.
SAVIESA i SENY
per reconèixer el que puc canviar
		i millorar,
i el que no puc ni canviar
		ni millorar.

