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
14 de FEBRER de 2021 - DIUMENGE 6è del TEMPS ORDINARI

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
(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 9 a 12 del matí.
C. Major, 19 (La Doma)
17160 Anglès
Tel. 972 420 253
tatecm@gmail.com

SALUTACIÓ DEL MOSSÈN
ENTREM EN “QUARENTENA”
Amb motiu de la ditxosa pandèmia, tots hem pogut saber de què
parlem quan diem “quarentena”. Es tracta d’aquells dies que ens
poden obligar a estar aïllats de tota l’altra gent per evitar el possible
contagi del Covid19.
Ho han experimentat la mainda de les escoles, quan algú de la classe ha donat positiu; ho han experimentat els companys de treball;
ho han experimentat els menbres d’una mateixa “bombolla” familiar,
etc.
Per sort es tracta de 10 dies “només”. Perquè “quarentena” ve de
quaranta, que són quatre vegades més.
I la paraula QUARESMA també ve de quaranta, i ens recorda els 40
dies de desert que Jesús es va imposar després del seu Baptisme en
el Jordà, i abans de començar a predicar.
Entrem a la QUARESMA. I que no sigui una “quarentena” imposada.
No convertim aquests 40 dies en un aïllament passiu i avorrit. Ha de
ser un temps de molta activitat:
Hem de netejar-nos bé de qualsevol “virus” egoista i pecaminós.
Hem d’omplir-nos molt de la Paraula de Déu, del missatge evangèlic.
Hem de “carregar bateries” per poder donar molta energia a la nostra vida.
Hem de poder contagiar amor, solidaritat, pau i vida a tot el nostre
entorn.
Així, al final de la “quarentena”, podrem celebrar l’esclat de vida que
ens porta el Crist Ressuscitat.
Bona i profitosa QUARESMA !

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 Sant Marc: “Es presenta a Jesús un leprós, s’agenolla i li diu: Si
voleu, em podeu purificar. Jesús, compadit, el tocà amb la mà i digué: Sí que ho vull: queda pur.”
Presentar-nos davant Jesús i explicar-li tot el que ens preocupa i ens
fa patir és lo únic que cal per poder-nos sentir alleugerits, desca-

rregats, purificats i perdonats. Perquè el Senyor,
que ens estima, sí que vol curar-nos. Només hem
d’atrevir-nos a demanar-li.
Durant la Quaresma podrem trobar molts moments per parlar-li a Jesús.

AGENDA
ANGLÈS:
Aquesta setmana hi haurà Missa, a les 8’30 del
matí, el dimecres (amb imposició de la Cendra) i
el dijous.

17, Dimecres de CENDRA. Comença la
QUARESMA.
A LA CELLERA hi haurà Missa amb imposició de la
cendra a les 7 h de la tarda, a l’Església Parroquial.

RITUAL de començament de la QUARESMA.

Com que el dimecres de Cendra no és el moment més adient per tal que pugui participar gaire
gent a la imposició de la Cendra, excepte a La
Cellera que tenim la Missa a les 7 h de la tarda,
a les altres Parròquies ho farem durant la Missa
dominical.
Bonmatí: dissabte, 6 tarda / Anglès: diumenge,
9 matí / Osor: 10’30 matí / Sant Martí: 10’30 matí.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
13, dissabte –
(18 h. Bonmatí), Susanna Pujals Subirós.
(19’30 h, Anglès), Ramon Caballé Panosa / Esposos Maria Domènech Puig i Gabriel Valls Bancells.
(20 h. La Cellera) Celebr. Paraula

14, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Joan Xarles i Carmen Arnau / Família Artigas-Farrés / Enric Castanyer Tarrés / Salvadora Serarols Vila i Joan Surós Sayols / Susanna
Pujals Subirós (aquesta setemana).
(10’30 h, Sant Martí), Celebr. Paraula.
(10’30 h. Osor) - - (12 h. La Cellera) - - -

19, divendres.
(19 h. la Cellera) Susanna Pujals Subirós

20, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Susanna Pujals Subirós
(19’30 h., Anglès), Celebr. Paraula
(20 h. La Cellera) - - -

21, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Família Pruenca / Lluís Valls, Josep
Figueras i Maria Viñets i família / Salvadora Serarols Vila i Joan Surós Sayols / Mercè Soler i Laura
Codina / Família Casassas-Noguer / Roser Vidal i
Joan Julià / Elena Medrano Iturri / Cecília da Costa
i família / Susanna Pujals Subirós / acció de gràcies a la M. de Déu del Remei.
(10’30 h, Sant Martí), - - (10’30 h. Osor) Celebr. Paraula.
(12 h. La Cellera) - - -

VIDA DE LES PARRÒQUIES
DEFUNCIONS:
- SANT MARTÍ SAPRESA: Ens ha deixat en
JOAN RIERADEVALL CORNELLÂ, a l’edat de 93
anys. Havia nascut a Sant Martí Sapresa (Brunyola) i ha mort a Salt, el dia 6 de Febrer. Era vidu de
Mª Carme Tulsà Valentí.
- ANGLÈS: Ens ha deixat la SUSANNA PUJALS
SUBIRÓS als 77 anys d’edat. Havia nascut a Bonmatí (quan era terme d’Amer) i ha mort a Salt el dia
6 de Febrer. Estava casada amb Esteve Antoner
Baseda.
Descansin en pau.
“No ser estimat és mala sort.
La desgràcia és no estimar”
		Albert Camús.
_________________________________________

17, dimecres de Cendra.

“Els rius no beuen
la seva pròpia aigua;
els arbres no mengen
els seus propis fruits.
El sol no brilla
per a si mateix,
i les flors no escampen
la seva fragància
per a elles mateixes...

(8’30 h Anglès) Susanna Pujals Subirós
(19 h. La Cellera-Parròquia) - - -

La nostra naturalesa és el servei.

15, dilluns.
(19 h. La Cellera) Susanna Pujals Subirós

18, dijous.
(8’30 h Anglès) Susanna Pujals Subirós

El qui no viu per servir,
no serveix per viure”.

