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
26 de JULIOL de 2020 - DIUMENGE 17è durant l’ANY

Horari de les misses
DISSABTE ANTICIPADA
- 18’00h a Bonmatí
- 20’00h 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
(dimarts i dijous)
- 19’00h - La Cellera (Capella Gnes.)
(dilluns, dimecres i divendres)

Horari dels
serveis parroquials
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

SALUTACIÓ DEL MOSSÈN
EL COVID-19 ENS HA JUBILAT!!!
El dimecres passat vaig rebre una carta de la Directora de Càritas Diocesana de Girona agraïnt el meu compromís amb l’entitat. Aquesta carta
d’agraïment s’ha adreçat a tot el voluntariat de Càritas que supera els
70 anys.
Les mesures de seguretat de la Conselleria de Salut ens obliga a mantenir-nos distanciats dels beneficiaris dels diversos serveis que Càritas
ofereix. No és voluntat d’arraconar ningú sinó la voluntat de cumplir fidelment la normativa en un aspecte tan delicat com és la salut de les
persones, voluntaris i beneficiaris.
Algú podrà dir: Ja no ens necessiten ?
Sí que se’ns necessita. Per varies raons:
- per respectar i donar acollida a aquelles ganes de col·laborar i aportar
l’esforç personal que portem al cor. Càritas no és una empresa, sinó
la comunitat de cristians que treballa per fer efectiu el manament de
l’amor. I d’això no es pot excloure a ningú.
- per l’experiència que hem acumulat, amb l’edat, amb el treball fet.
- perquè tenim temps lliure per poder-lo oferir als altres.
Per això se’ns anima a mantenir-nos en contacte amb l’equip de Càritas
parroquial i que, quan s’acabi aquesta situació de pandèmia, puguem
tornar a incorporar-nos plenament a aquests serveis.
El manament de l’amor al germà no té data de caducitat. És per sempre,
sense jubilació. Ara bé, la forma de poder-lo exercir s’ha d’adaptar a les
diverses circumstàncies que la vida i la societat ens demani en cada
moment.
L’important és mantenir el cor jove per estar atent i disposat a fer costat
a qui ens pugui necessitar.

Evangeli
Jesús diu a la gent: “Amb el Regne del cel passa
com amb un tresor amagat en un camp. L’home
que el troba, el deixa amagat i, content de la
troballa, se’n va a vendre tot el que té i compra
aquell camp”.
El Senyor ens convida a buscar i trobar els valors del
Regne de Déu. Es tracta de tot un estil de vida, ben
complert. Un veritable tresor.
Si hi ha tot un tresor al nostre abast, per què ens
conformem amb la calderilla?
Alguns es queden obsessionats tan sols amb alguns
aspectes (una devoció, una imatge, una oració, ...).
No volen desprendre’s de res i així no aconseguiran
la totalitat del tresor.

AGENDA
Missa dels dies feiners:
Tornem a la normalitat. ANGLÈS: dimarts i dijous, a
les 8’30 h del matí. LA CELLERA: dilluns, dimecres i
divendres, a les 7 h de la tarda.

VIDA DE LES PARRÒQUIES
PRIMERA COMUNIÓ
a la Parròquia de BONMATÍ, el passat dissabte 18
de Juliol, han celebrat la seva Primera Comunió
els infants: la MARTINA NOGUER RODRÍGUEZ i
l’IGNASI VILÀ PAGÈS. La celebració de l’Eucaristia
fou senzilla però molt participada per tots els que els
acompanyavem.
FUNERALS POST-CONFINAMENT
- LA CELLERA. El “funeral” per JOAN PLANAS
de FARNÉS CLOS s’ha ajornat per més endevant,
doncs alguns familiars encara estan en zona de confinament.
- ANGLÈS. La ROSA ROVIROLA PONS, nascuda a
Anglès i resident a Les Planes, va morir a Sant Gregori el dia 5 d’Abril, a l’edat de 95 anys. La MissaFuneral serà el diumenge, dia 2 d’Agost, a lles 9 h del
matí a ANGLÈS.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
25, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Mª Elena Casacuberta Palmada i
família / Família Roca-Serrat.
(20 h., Anglès), Celeb. Paraula
(20 h. La Cellera) Joan Planas de Farnés Clos / Josep Llagostera Falsetas.
26, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Andreu Boada Llorens / Dolors Pruen-

ca Bayona i Paquita Xarles Arnau / Jaume Colomer
(aniv.) / Maria Font / Acció de gràcies a la M. de Déu
del Remei.
(10’30 h, Sant Martí), Celeb. Paraula
(10’30 h. Osor) Teresa Casas Ferrer
(12 h. La Cellera) - - -

29, dimecres:
(19 h. La Cellera) Víctor Vicente Borges.
--1 Agost, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Família Roca-Serrat
(20 h., Anglès), Família Artigas-Farrés / Joan Xarles
Pruenca.
(20 h. La Cellera – Celebr. Paruala) Josep Llagostera
Falsetas
2, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Rosa Rovirola Pons (funeral) / Família
Boada-Escura / Remei Antoner i família / Maria Font
/ Salvadora Serarols Vila / acció de gràcies a la M.
de Déu del Remei.
(10’30 h, Sant Martí), Germans Joan i Joaquim Garriga Pèlach / Família Domingo i Llistosella i Enric Flor
Morte / Roser Bosch Horta i família.
(10’30 h. Osor) Celbr. Paraula
(12 h. La Cellera) Josep Llagostera Falsetas.

EL CAMÍ OBERT PER JESÚS
Una falsa interpretació del missatge de Jesús
ens ha conduït de vegades
a identificar el regne de Déu amb l’Església.
Segons aquesta concepció, el regne de Déu
solament es realitzaria dins de l’Església,
i creixeria i s’estendria
en la mesura en què creix i s’estén l’Església.
I no obstant això no és així.
El regne de Déu s’estén més enllà
de la institució eclesial.
No creix solament entre els cristians,
sinó entre tots aquells homes i dones
de bona voluntat
que fan créixer la fraternitat en el món.
La nostra primera tasca
no és organitzar i desenvolupar amb èxit
la nostra pròpia religió,
sinó ser ferment d’una humanitat nova,
lliure, justa i sol·lidària.
		

José Antonio Pagola

