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 MARÇ de 2021 - DIUMENGE 4rt. 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
(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
SANT JOSEP i el “DIA del SEMINARI”
El passat mes de Desembre el Sant Pare decretava un “ANY dedicat a SANT
JOSEP”.
En temps de crisi i preocupació general provocats per la “pandèmia”, el Sant Pare
ha volgut fer present i ressaltar la figura de Josep de Natzaret, home discret, humil, treballador, però amb una bondat i una fe ben envejables. Compara St. Josep
amb el Patriarca Abraham: dos homes creients que, tot i no entendre el que els hi
està passant, estan disposats a fer el que Déu els hi diu.
El papa Francesc diu que St. Josep, en els evangelis, apareix com un “home de
segona línia”, que té una presència discreta i amagada, sense protagonismes,
però que assumeix grans responsabilitats com a company i protector de Maria i
del seu Fill Jesús.
En aquest temps de pandèmia hem vist com els homes i dones de “segona línia”
són els qui han fet la major part de la feina: metges, infermeres, personal de neteja, conductors d’ambulància, voluntaris, ...
I ens arriba el “Dia del Seminari”, amb el lema “Pare i germà, com St. Josep”.
El Papa diu: “el capellà ha de ser un home de segona línia que, amb paciència,
sembri esperança”. Necessitem capellans que ajudin a transformar un problema
en una oportunitat, com St. Josep, que descobreix el problema i actua.
St. Josep és divendres, dia 19. Però el diumenge, dia 21, celebrarem aquest “Dia
del Seminari”, jornada de pregària i d’ajuda als seminaristes, als qui han respost
a la crida que Déu els fa, als qui es preparen per assumir la responsabilitat de ser
“pare i germà” en la comunitat cristiana, com St. Josep.

Evangeli
L’evangeli d’avui ens posa un tros del
diàleg de Jesús amb Nicodem.
Diu Jesús: “Com Moisès, en el desert,
enlairà la serp, també el Fill de l’home
ha de ser enlairat, perquè tots els qui
creuen en ell tinguin vida eterna.”
Nicodem era un Mestre de la Llei, fariseu,
un home ja gran. Tot i ser gran en edat i
carregat d’estudis, no es cansa de buscar.
Vol trobar la veritat. I segueix a Jesús perquè hi ha vist una llum i una presència de
Déu molt especial.
I la gent jove ... busca? Proclamar que
no es creu en res, fa més modern?
Que ningú s’avergonyeixi de la fe de la
gent gran, ni de la seva fidelitat a l’Església.

AGENDA
Dimarts, dia 16. Conferència QUARESMAL

per a totes les Parròquies de l’Arxiprestat. A les 8 h del vespre, al Centre C. Parroquial de La Cellera.
Mn. Joan M. Amich ens exposarà el tema: “En Déu hi puc
creure tot sol. ¿Quina necessitat tinc de l’Església, dels
altres?”
La Conferència es farà a la Sala del Tatre, per poder guardar l’aforament i les distàncies reglamentàries.

Dijous, dia 18. ANGLÈS.

Reunió de pares-mares del 1er. Curs de Catequesi familiar.
A les 6 h de la tarda a La Doma.

20, dissabte –
(18 h., Bonmatí), - - (19’30 h., Anglès), Celebr. Paraula.
(20 h. La Cellera) Josep Llagostera Falsetas i Ramon Guitart / en acció de gràcies.

21, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Joan Xarles i Carmen Arnau / Lluís Valls,
Josep Figueras i Maria Viñets / Maria Font Pèlach / Paquita
Canaleta Recasens (1er. Aniv.) / Lluís Carreras Pont i família.
(10’30 h, Sant Martí), Josep Muntada Torrent / Germans
Joan i Joaquim Garriga Pèlach.
(10’30 h. Osor) Celbr. Paraula
(12 h. La Cellera) - - -

Divendres, dia 19.

Pràctica del Via Crucis a La Cellera (18’30) i a Anglès (19 h).

Divendres. dia 19.

Pregària amb joves a l’estil de TAIZÉ. Es fa a l’Església
Parroquial d’AMER a les 7 h de la tarda.

Dissabte i diumenge, dies 20 i 21.
“DIA del SEMINARI”.

A totes les Misses de les Parròquies es farà la Col·lecta per
al Seminari diocesà.

Dissabte, dia 20.

- BONMATÍ. A les 18 h hi ha Celebració Comunitària de la
Penitència i Missa.
- LA CELLERA. A les 20 h hi ha Celebració Comunitària de
la Penitència i Missa.

Diumenge, dia 21. SANT MARTÍ.

A les 10’30 h matí hi ha Celebració Comunitària de la Penitència i Missa.

VIDA DE LES PARRÒQUIES
DEFUNCIÓ a ANGLÈS.

Ens ha deixat en JOSEP BLANCH VENDRELL a l’edat de
87 anys. Havia nascut a Vilanna (Bescanó) i ha mort a Anglès, el dia 8 de Març. Estava casat amb Maria Feixas Vilaró. Descansi en pau.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
13, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Susanna Pujals Subirós.
(19’30 h., Anglès), Ramon Caballé Panosa / Josep Casassas Noguer (4rt aniv.)
(20 h. La Cellera- Celebr. Paraula). Pere / Josep Llagostera
Falsetas i Ramon Guitart.

14, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Joan Xarles Pruenca / Família Artigas-Farrés /
Maria Font Pèlach / Susanna Pujals Subirós / Josep Blanch
Vendrell (aquesta setmana).
(10’30 h, Sant Martí), Celebr. Paraula.
(10’30 h. Osor) Joan Bertrana Monteis i Irene Puig Obiols /
Família Caballeria-Bertrana.
(12 h. La Cellera) - - -

COM UNA MARE DE FAMÍLIA
De vegades penso en Déu
com en una mare de família
que ha estat cuinant amb amor, durant hores,
un dinar delicat i el porta a taula.
L’un no té gana, i protesta,
a l’altre no li ve de gust, i se’n queixa,
l’altre se’l menja voraçment, amb pressa,
sense temps d’assaborir-lo i apreciar-lo.
Cap d’ells no hi ha vist l’amor, ni la il·lusió,
ni les hores, ni l’estona de pensar-lo
i comprar-ne els ingredients,
ni cap d’ells l’ajudarà a rentar els plats,
com si aquell dinar fos un dret natural,
com si s’hagués fet tot sol,
sense esforç de ningú.
Una mica decebedor, ben mirat:
l’esforç, el talent i la il·lusió,
desapercebuts per la desgana,
la pressa o la distracció,
com tan sovint ens passa amb Déu i el misteri,
la immensitat i la profunditat del món.
				David Jou

