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
8 de MARÇ de 2020 - DIUMENGE 2on 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

ESCRIT DEL MOSSÈN
TORNEN ELS REFUGIATS
Quan d’un problema no se’n parla gaire, quan ha deixat de sortir a les primeres pàgines, alguns pensen que ja està resolt, que tot s’ha solucionat. I no és
veritat: momentàniament està “aparcat”.
Com que l’epidèmia del “coronavirus” ocupa ara totes les portades, havíem
deixat de banda altres situacions molt problemàtiques, que també es cobren
moltes vides.
Els refugiats existeixen. Estan confinats en campaments indignes, i sotmesos a condicions infrahumanes. Però existeixen, i segueixen reclamant
que s’obrin les fronteres i que puguin exercir el dret de viure allà on puguin
treballar.
Turquia ha obert la porta, però Grècia la manté tancada. Els infortunats
emigrant es troben al mig, rebent garrotades, agressions i rebuig de totes
bandes.
A quants cors i consciències cristianes es clavaran les paraules de Jesús
“Aparteu-vos de mi, maleïts... perquè era foraster i no em vau acollir”?

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

Evangeli
Diu l’evangeli: “Jesús prengué Pere, Jaume i Joan, els dugué dalt d’una
muntanya, i es transfigurà davant d’ells”.
Quan un comença un camí ha d’estar molt segur d’on vol arribar.
Jesús vol pujar a Jerusalem, on haurà de sofrir passió i mort. Però el terme
no és el Calvari, sinó la RESURRECCIÓ. Per això es transfigura davant dels
seus amics per tal que, quan el vegin maltractat i humiliat, no s’oblidin que al
final del camí hi ha la RESURRECCIÓ i la VIDA.

AGENDA
Dijous, dia 12. 2ª Conferència Quaresmal.

Tema: “En Déu hi puc creure tot sol... Quina necessitat tinc de l’Església, dels altres?” a càrrec de Mn.
Joan Amich. A les 20 h. al Centre C.P. de La Cellera. (Es
podrà aparcar a la Pista del Centre).

Divendres, dia 13. Pràctica del “VIA CRUCIS”.
- LA CELLERA: 2/4 de 7 tarda. Via Crucis i Eucaristia
- ANGLÈS: 7 h. tarda. Via Crucis i Celebració de la Paraula.
Aquest cap de setmana un servidor, Mn. Josep Mª,
estaré convalescent d’una petita operació. Hi haurà celebracions a cada poble i a l’horari de costum.
El Sr. Bisbe s’ha ofert per venir a celebrar alguna Missa
dins l’espai que té disponible. Ell serà a La Cellera, el
dissabte, a les 8 h del vespre. I a Anglès, el diumenge a
les 9 h. del matí. Gràcies.

VIDA DE LES PARRÒQUIES
PROCLAMES MATRIMONIALS.
BONMATÍ: Estan preparant, per aquesta primavera, el
seu casament a l’Església Parroquial de santa Maria de
Bonmatí en LLUÍS GARCÍA NADAL, nascut a Bonmatí,
amb l’ANNA CABARROCAS DURAN, nascuda a Girona,
i residents tots dos a Girona. (2ª proclama).

PREVISIÓ:
El moviment de Gent Gran “VIDA CREIXENT” ha convocat la seva Trobada Diocesana pel dia 25 de Març, a
ARENYS de MUNT (el Maresme). Viatge + dinar: 40€. Hi
ha temps per apuntar-se fins el dia 18 de Març.

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

8, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Família Artigas-Isach / Maria Font Pèlach /
Olga Mudra / Eugeni Torras Roca.
(10’30 h, Sant Martí), celebració
(10’30 h. Osor) - - (12 h. La Cellera) - - ---

14, dissabte –
(18 h., Bonmatí), celebració
(19’30 h., Anglès), celebració
(20 h. La Cellera) - - -

15, DIUMENGE
(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.
(10’30 h, Sant Martí), celebració
(10’30 h. Osor) celebració
(12 h. La Cellera) celebració.

TERCERA ACTIVITAT QUARESMAL
La 3ª activitat que proposem per aquesta QUARESMA (després de les dues Conferències) és la VISITA
a una comunitat religiosa.

VISITA AL MAS ESCORIAL de VIC.

8 de març 2020
Dia de la Dona treballadora
Dos testimoniatges:
- “Portem anys lluitant, manifestant-nos, sortint
en mitjans, demanant una cosa tan simple com
la fi de la precarietat laboral. Hem estat víctimes
d’acomiadaments improcedents. Continuarem lluitant fins que les institucions canviïn les lleis.”
-”Avui un pacient, després d’administrar-li el tractament, m’ha dit unes paraules sexualment ofensives.
Haver d’aguantar aquesta mena de comentaris a la
feina, més sovint del que ens pensem, és una degradació.”
Les dones treballadores encara som víctimes directes de la precarietat laboral i la desigualtat.

És la casa on Santa Joaquima de Vedruna va iniciar
la comunitat de Germanes Carmelites de la Caritat.
Visitarem la casa i coneixerem com van néixer “les
Vedrunes” i la feina educativa i assistencial que fan
arreu del món.
Oferim d’anar-hi junts amb autocar.
Oferim poder visitar el centre històric de Vic.
Oferim de poder dinar junts en un restaurant.
DIA: Dissabte, dia 28 de Març
HORARIS:
9 h. matí: sortir d’Anglès i passar a recollir pels altres
pobles.
10 h. matí: Visita guiada al Mas Escorial
12 h. migdia: Visita a la ciutat de Vic.
14 h. migdia: Dinar en grup.
17 h. tarda: Sortir de Vic per tornar als pobles.
PREUS: Viatge: 8 €. Dinar: 12 €.
APUNTEU-VOS a cada parròquia.
A La Cellera, a Ca les Germanes.
Data límit: el dijous, dia 12 de Març.

