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
9 d’AGOST de 2020 - DIUMENGE 19è de 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
NO N’HI HA UN PAM DE NET !
Estem en un temps de molta informació. Jo diria que massa.
Parlo de la meva experiència personal: la radio del cotxe, els Telenotícies
de l’hora de dinar o de sopar, els WhatsApps que arriben contínuament,
el correu electrònic de l’ordinador, ... i molts altres canals que sé que
existeixen, però que em nego a entrar-hi. És un bombardeix constant.
El problema està (penso jo) que aquesta pluja constant de notícies ens
fan posar pell morta i ja no hi dones importància, tot et sembla igual: un
ofegat a la platja, centenar i mig de morts a Beirut, milers de morts pel
Covid 19, un rei que desapareix carregat de milions, uns exiliats per política, uns presos polítics castigats altra vegada amb la presó, uns polítics
que es barallen, uns jutges que fan política, ... Arriba el punt que dius:
ja no sé què creure ! no n’hi ha un pam de net !
Per sort sempre em queda una Paraula que no canvia i que faig ressonar
en el meu cap quan aconsegueixo el silenci informatiu.
En els evangelis hi llegeixo: “No hi ha res d’amagat que no s’hagi de
descobrir, ni res de secret que no s’hagi de conèixer” (Mc 4, 22)
I penso en lo ingenus que són els mentiders, els corruptes, els que van
amb falsedats, els que juguen brut, els que enganyen ... Tard o d’hora,
tot se sap. Viuran sempre angoixats i atemorits per si es descobreix la
falsedat. Es fan esclaus de les seves pròpies mentides.
St. Joan, en el seu evangeli, posa en boca de Jesús aquesta expresió:
“Coneixereu la veritat, i la veritat us farà lliures” (Jn 8, 32).
Aquesta és la llibertat que desitjo per a tothom.

Evangeli
Diu l’evangeli que “passades les
tres de la matinada, Jesús hi anà
caminant sobre l’aigua. Quan els
deixebles el veieren, s’esveraren
pensant que era un fantasma, i
cridaren de por”.

El mar, al llarg de la història, ha engolit moltes persones. Per això les aigües representen el mal, la mort.
Quan Jesús es presenta als apòstols caminant sobre l’aigua, la primera reacció és d’espant. Qui pot
estar per sobre del mal? Qui pot trepitjar la mort?
Quan reconeixen que és Jesús, la por es converteix
en confiança. Qui tingui una fe ben ferma en Jesús,
podrà caminar sobre el mal d’aquest món i obtenir
la vida.

AGENDA
LA CELLERA. Dia 15 d’Agost,
Festa de l’Assumpció de la Mare de Déu.
Hi haurà Missa solemne a les 12 h del migdia. En
acabar s’oferirà un Concert de música i cant a càrrec
de: Maria Badia, Ramon Crous i Manel Badia.
Ens agradarà que ens hi acompanyeu.
Diumenge, dia 16. ANGLÈS.
Celebració de la PRIMERA COMUNIÓ. A l’Església
Parroquial de Sant Miquel, a les 12 h del migdia

VIDA DE LES PARRÒQUIES
BAPTISME. ANGLÈS.
El dissabte, dia 1 d’Agost, ha rebut el Baptisme el
nen ARAN LUENGO MARTÍNEZ, fill d’Alejandro i
Eva. L’han apadrinat els seus familiars Eudald Nuez
i Alba Tàpia. S’hi ha preparat durant dos cursos de
catequesi. Properament podrà fer la seva Primera
Comunió. Enhorabona.
DEFUNCIONS: LA CELLERA.
Ens ha deixat la Sra. ASCENSIÓN LUQUE ARRÉBOLA, a l’edat de 96 anys. Havia nascut a Periana
(Màlaga), ha viscut a La Cellera i Anglès i ha mort a
Santa Coloma de Farners el dia 2 d’Agost. Era vídua
de Juan Bautista Toledo. Descansi en pau.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
8, dissabte –
(18 h., Bonmatí), - - (20 h., Anglès), Celebr. Paraula.
(20 h. La Cellera) - - 9, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Família Artigas-Isach / Família HereuTarrés / Dolors Pruenca Bayona i Paquita Xarles Arnau / Acció de gràcies a la M. de Déu del Remei.
(10’30 h, Sant Martí), Celebr. Paraula
(10’30 h. Osor) Mª Dolors Pons Sala i Josep Cerver Coll.
(12 h. La Cellera) Ascensión Luque Arrébola (aquesta
setmana)

14, divendres, Vigília de la M. de Déu.
(18 h., Bonmatí), Mª Elena Casacuberta Palmada i
família.
(20 h., Anglès), Esposos Joan i Carme / Família
Artigas-Farrés.
(20 h. La Cellera), Celebr. Paraula
15, dissabte – ASSUMPCIÓ de la M. de Déu.
(9 h, Anglès), Maria Clos Casadevall (Funeral) / Lluís
Valls, Josep Figueras i Maria Viñets / Roser Vidal i
Joan Julià i família / Bartomeu Mitjà i Catalina Vila i
família / Pep Peracaula i Maria de Garriga.
(10’30 h, Sant Martí), Roser Bosch Horta.
(10’30 h. Osor) Celebr. Paraula
(12 h. La Cellera) Pel Poble.
16, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Joan Salvans Bosch i família / Lluís Carreras Pont i família.
(10’30 h, Sant Martí), Celebr. Paraula
(10’30 h. Osor) Maria Planchart Busquets / Maria
Torrent Cornet i Maria Gol Torrent / Mª Dolors Pons
Sala i Josep Cerver Coll
(12 h. La Cellera) Celebració de la Paraula
(12 h. Anglès) Primeres Comunions

SER FELIÇ (Papa Francesc)
 Ser feliç és trobar força en el perdó, esperança
en les batalles, amor en les desavinences.
 Ser feliç no és només valorar el somriure,
sinó també reflexionar sobre la tristesa.
 Ser feliç és reconèixer que val la pena
viure la vida, malgrat els desafiaments,
les incomprensions, i els períodes de crisi.
 Ser feliç no és una fatalitat del destí,
sinó una conquesta per a qui sap viatjar cap a
dins del seu propi ésser.
 Ser feliç és deixar de ser víctima dels problemes i tornar-se actor de la pròpia història.
 Ser feliç és saber agrair a Déu cada matí
el miracle de la vida.
 Ser feliç és no tenir por dels propis sentiments.
 És saber parlar de si mateix.
 És tenir coratge per sentir un “no”.
 És tenir confiança per rebre una crítica,
encara que sigui injusta.
 Ser feliç és deixar viure
la criatura lliure, alegre i simple,
que viu dins de cada un de nosaltres.
 És tenir capacitat de dir “t’estimo”.
 Que la teva vida es torni un jardí d’oportunitats
per ser feliç ...

