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
11 d’ABRIL de 2021 - DIUMENGE 2on. de PASQUA

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 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
RESSUSCITAR vol dir TORNAR A VIURE
Acabem de celebrar la gran Festa cristiana: la Pasqua de Resurrecció.
La resurrecció de Jesús és el gran esdeveniment que dona solidesa a la
nostra fe cristiana. Ressuscitant a Jesús, Déu-Pare li dona la raó: pel que
ha dit, pel que ha fet, pel manament nou que ens ha donat i per com no
s’ha fet mai enrrere encara que les dificultats fossin molt grans.
I jo entenc que la resurrecció de Jesús ha de ser també la nostra pròpia
resurrecció. Hem d’aprendre a aixecar-nos les vegades que calgui perquè
tenim una esperança molt ben fonamentada: Jesús ressuscitat.
Avui fàcilment podem enfonsar-nos quan veiem els sofriments de tanta
gent en aquest moment de crisi i de pandèmia. Ens desanima comprovar
que Jesús és un desconegut, que els valors evangèlics són ridiculitzats,
que alguns identifiquen el cristianisme amb processons i festes socials
(baptismes, primeres comunions, bodes). I, a sobre, amb el confinament,
ara, ni això!
Una Església trista i replegada sobre si mateixa, no és l’Església de Jesús.
El Crist Ressuscitat es fa present on n’hi ha 2 ó 3 de reunits en el seu nom.
Reunits en nom de l’amor, el servei, la justícia, la compassió...
No cal multituds, però sí persones que saben sortir enfora, a l’encontre
del que pateix, i allargar-li la mà per aixecar-se junts. Això és resurrecció.
Aquests dies llegia en un article: “El Déu de Jesús és expert en reciclatge,
en fer renéixer la vida de les desferres, i en assenyalar l’esperança quan
sembla que tot està perdut. El Déu de Jesús és el Déu de la resiliència”.
El meu cor i la meva fe em diuen que, cada dia, podem ressuscitar.

Evangeli
Jesús diu a Tomàs: “¿Perquè m’has vist
has cregut? Feliços els qui creuran sense haver vist”.
Tomàs no volia creure’s la resurrecció de
Jesús si abans no li veia les llagues de la
crucifixió. Finalment Jesús li mostra les llagues, i creu.
No esperem nosaltres a veure les llagues
de la passió de molts germans nostres.
Molts pateixen en silenci. Moltes mirades
ens demanen ajuda.
No siguem cecs ni incrèduls. Darrera
cada germà maltractat hi ha Jesús esperant-nos.

AGENDA
LA CELLERA. Reunió de la Junta de Càritas Parroquial. Dilluns, dia 12, a les 5 h de la tarda, a la Sala
gran de la Rectoria.
ANGLÈS. S’ha reprès la Catequesi dels que ja fan el
segon curs. Cada divendres, de 2/4 de 6 a 2/4 de 7
de la tarda.

VIDA DE LES PARRÒQUIES
DEFUNCIONS a LA CELLERA:
- Ens ha deixat la MONTSERRAT JUANHUIX CARRERAS, a l’edat de 91 anys. Havia nascut a La Cellera i ha mort a Salt el dia 31 de Març. Era vídua de
Josep Vila Torrent.
- També ens ha deixat en JORDI SIDERA VILA, a
l’edat de 53 anys. Havia nascut a La Cellera i ha mort
a Salt, el dia 31 de Març. Estava casat amb Mireia
Ponsà Fajardo.
Descansin en pau.

VETLLA PASQUAL:
La nit del Dissabte Sant, l’Església Parroquial de La
Cellera va acollir la celebració conjunta de la PASQUA
de les parròquies d’aquesta contrada.
Hi havia representació de les parròquies d’AMER,
LA CELLERA, ANGLÈS, OSOR, SANT MARTÍ i BONMATÍ. Cada parròquia portava el seu Ciri Pasqual i un
gerro d’aigua del seu poble. Es van beneir els ciris
i l’aigua baptismal. També cada poble va proclamar
una de les lectures de la Vetlla.
L’Església es veia plena, però es van guardar les
distàncies. La Coral de La Cellera ens va acompanyar
amb els seus cants i, en acabar, ens va oferir unes
cançons de “caramelles”. Una celebració molt sentida i participada.

RESULTAT del DIA DELSEMINARI:
En la col·lecta que es va fer a cada Parròquia el 21
de Març per ajudar el Seminari i els seminaristes, es
va recollir:
ANGLÈS:		
410 €.
LA CELLERA		
470 €
BONMATÍ		
180 €
SANT MARTÍ		
185 €
OSOR		
115 €

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
10, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Pere Quer Coll (aniv.)
(20 h., Anglès), Ramon Caballé Panosa / Ramon Guitar i Josep Llagostera.
(20 h. La Cellera-Cel. Paraula) Esposos Maria i Joan.

11, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Joan Xarles i Carmen Arnau / Família
Artigas-Ysach / Lluís Carreras Pont i família / Salvadora Serarols Vila i Joan Surós Sayols / Lluís Valls, Josep
Figueras i Maria Viñets / Constància Alves i José Teixeira / Narcís Masachs i família / Maria Font Pèlach i
família / Pilar Vila Font (1er aniv.).
(10’30 h, Sant Martí), Celebr. Paraula
(10’30 h. Osor) - - (12 h. La Cellera) Gnª. Joaquima Ripoll Reverter (1er.
Aniv.) i Lluís Ripoll Reverter.
---

17, dissabte –
(18 h., Bonmatí), - - (20 h., Anglès), Celbr. Paraula.
(20 h. La Cellera) Antònia.

18, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Dolors Pruenca Bayona i Paquita Xarles Arnau / Família Artigas-Farrés / Narcís Masachs i
família / Maria Font Pèlach i família.
(10’30 h, Sant Martí), Germans Joan i Joaquim Garriga Pèlach.
(10’30 h. Osor) Celbr. Paraula.
(12 h. La Cellera) - - -

PASQUA 2021
La pasqua és vida,
vida sorgida,
ressorgida del dolor i de la mort,
és anhel de vida,
és vida d’amor, de llibertat.
La Pasqua és alliberament.
La llibertat és fer el que és just,
en bé dels altres,
per estimar.
La Pasqua és sentir-se poble,
comunitat afectuosa.
La Pasqua és escoltar i acollir
el PAS del Misteri de Vida i Amor
dins i enmig nostre.
Josep Carner

