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
7 de FEBRER de 2021 - DIUMENGE 5è 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
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
CONTAGIA SOLIDARITAT
“Mentre no estiguem tots immunitzats, tots estem en perill”,
diuen els experts en medecina. I això que val per la Covid, també val
per la pobresa, per la fam, per les migracions i per la pau.
Jo no puc tenir pau en el meu cor mentre a prop meu (avui no hi ha
distàncies) algú està sofrint.
Per això, tant l’Església com altres entitats O.N.Gs., ens estan alertant dels sofriments del nostre món, i ens esperonen a fer alguna
cosa, a no arronsar-nos d’espatlles, a no quedar indiferents.
És veritat que molts governs estan atrapats per la corrupció; les ajudes que reben les destinen a comprar armes; les multinacionals exploten els recursos de la terra sense que el poble se’n beneficiï. Què
podem fer nosaltres? Què està al nostre abast?
“Mans Unides” ens proposa cada any un “projecte” concret, una
acció que arribi a les persones concretes que pateixen abandó. Per
això no passa pels conductes governamentals dels països, sinó que
va directament a entitats humanitàries (moltes vegades d’Església)
que garanteixen que l’ajuda arriba als seus destinataris. Col·laborar
als projectes de “Mans Unides” no és llençar els diners, sinó sembrar
esperança.
La Campanya de “Mans Unides” ens ofereix la oportunitat d’exercir
la nostra solidaritat i de treballar per tal que vagi arribant a tothom un
estil i nivell de vida ben digne.
“CONTAGIA SOLIDARITAT PER ACABAR AMB LA FAM”
Si l’altre està bé, jo també!

Evangeli
Diu l’evangeli: “La sogra de Simó era al
llit amb febre, i llavors mateix ho digueren a Jesús. Ell li va donar la mà, i la va
fer llevar; la febre li desaparegué i ella
mateixa els serví a taula.”
La presència de Jesús és alliberadora.
La sogra de Simó, atrapada per la febra,
no serveix per res. Alliberada per Jesús, es
posa a servir-los a taula.
Haurem de mirar nosaltres quines “febres”, quines “malalties” ens tenen enganxats al llit del “no fer res”. La presència de Jesús a la nostra vida
ens allibera de la por, timidesa, vergonya, inseguretat, mandra... i ens
dóna força per treballar al servei del Regne de Déu.

AGENDA
Dilluns, dia 8.

La Missa a LA CELLERA serà a les 19’30 h del
vespre.

Dijous, dia 11. La M. de Déu de Lourdes.
Jornada Mundial del malalt.
El grup d’Amics dels Malalts de La Cellera celebrarà aquesta Festa a la Missa del dissabte, dia
13, al vespre.

Dies 13 i 14. Jornada de “MANS UNIDES”.
A totes les Misses hi haurà la Col·lecta per
col·laborar en el Projecte Uganda que se’ns ha
encarregat als arxiprestats de La Selva.

VIDA DE LES PARRÒQUIES

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

7, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Dolors Morera Reverter i Mercè
Pèlach Pol / Joan Xarles Pruenca / Família BoadaEscura / Maria Font Pèlach i família / Pere Matamala Llunell (2n aniv.) / Carmen Caseta Verdaguer
(aquesta setmana) / a Sant Antoni / 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) Celebr. Paraula

10, dimecres.
(19 h. La Cellera) Albert Gallart Conill (aniv.)
---

DEFUNCIÓ a LA CELLERA:
Ens ha deixat la DOLORS PRAT SARSANEDAS, a
l’edat de 86 anys. Havia nascut a La Cellera i ha
mort a Salt, el dia 30 de Gener. Era vídua de Francesc Molas Donat.

13, dissabte –

DEFUNCIÓ a ANGLÈS:

(9 h, Anglès), Joan Xarles i Carme Arnau / Família
Artigas-Farrés / Enric Castanyer Tarrés / Salvadora Serarols Vila i Joan Surós Sayols.
(10’30 h, Sant Martí), Celebr. Paraula
(10’30 h. Osor) - - (12 h. La Cellera) - - -

Ens ha deixat la CARME CASETA VERDAGUER a
l’edat de 80 anys. Havia nascut a La Cellera i ha
viscut i mort a Anglès, el dia 4 de Febrer. Estava
casada amb Joan Angelats Martí.
Descansin en pau.

(18 h., Bonmatí), - - (19’30 h., Anglès), Ramon Caballé Panosa.
(20 h. La Cellera) Celebr. Paraula

14, DIUMENGE

PROJECTE UGANDA (Àfrica Est)
El projecte que aquest any se’ns encomana
a l’Arxiprestat del Ter-BRUGENT (juntament amb
dos arxiprestats més), el situem a RIBIRIZI, a
la regió de MBARARA, una zona agrícola molt
deprimida per l’empobriment del terreny, la deforestació, la sequera i els pocs coneixements
d’agricultura.
El 99% de la població viu amb uns ingressos
de 1’5 € al dia, el qual està per sota del llindar de
la pobresa. Això comporta mala salut, analfabetisme, mala alimentació, i condicions higièniques
inexistents. Els Centres de Salut (que són parroquials) els tenen força allunyats.
PROJECTE que se’ns encarrega: MILLORAR
LES CONDICIONS DE VIDA de 600 famílies
(4.800 persones) escampades per 20 petites
localitats.

Aquest PROJECTE oferirà equipament i formació en seguretat alimentària, sanitat i higiene.
També oferirà tècniques d’agricultura i diversificació de sembrats per obtenir més rendibilitat de
les collites i millorar els seus ingressos.
El PROJECTE es durà a terme durant 3 anys.
L’import puja a 95.000 €
La gent del país hi aporta el 8% del cost.
Al davant d’aquest projecte hi ha Càritas Mbarara.

