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
16 de MAIG de 2021 - DIUMENGE de l’ ASCENSIÓ

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

SALUTACIÓ DEL MOSSÈN
MIRAR AL CEL o MIRAR A TERRA
Aquest diumenge celebrem la Festa de l’Ascensió. Jesús se’n torna “al Pare”,
al qui l’ha enviat. Ha acomplert la missió. Ara, la missió que va començar Jesús, l’ha de continuar l’Església.
Jesús va dir als seus deixebles: “Aneu per tot el món” i no pas “Espereu
que vinguin”. Per tant, l’Església de Jesús ha de ser una “Església en sortida”, com diu el papa Francesc.
Cal acollir els qui s’acosten, evidentment, tal com ho feia Jesús.
Però cal anar a trobar tota aquella gent que encara no coneix a Jesús; a tota la
gent indiferent i desmotivada que sembla que no els importi res; a tota aquella
gent que busca en llocs estranys alguna cosa que ompli el seu cor.
No podem esperar que vinguin si no som capaços de motivar, de plantejar
nous reptes, de mostrar noves seguretats, de ser testimonis d’una fe animosa
que doni sentit al viure de cada dia.
“Homes de Galilea, ¿per què us esteu mirant al cel?”, diuen uns àngels als
deixebles bocabadats. Jesús ha tornat al cel perquè ja ha fet la seva feina.
Ara toca a l’Església mirar aquesta terra, i mirar la seva gent amb les greus
problemàtiques que patim: les desigualtats, falsedats, incerteses, egoismes,
violències, injustícies i desamors.
“Aneu per tot el món”, ens repeteix Jesús a nosaltres. I ara l’Església ha
d’imaginar noves presències dels creients enmig d’una societat que cada dia
és nova, diferent.
Ara es necessita “testimonis” de l’Evangeli que, amb senzillesa però amb valentia, denunciin el mal, que organitzin la caritat i que es reuneixin per pregar
al Senyor i demanar-li que no ens manqui la força de l’Esperit Sant.

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

Evangeli
A l’evangeli, Sant Marc ens diu: “Jesús, el Senyor, després de parlar-los,
fou endut al cel i s’assegué a la dreta de Déu”.
Jesús, quan puja al cel, no és un mort que se’n va al cel a “descansar en
pau”, sinó que és una persona jove i ben viva; és el “ressuscitat” que, ple de
vida, puja a viure al costat del Pare.

Els 33 anys que va passar en aquest món van servir per
marcar-nos el camí a tots nosaltres.
Lo més important a la vida d’una persona no és viure
molts anys, aquí a la terra, sinó arribar a viure eternament al costat de Déu.

AGENDA
Dijous, dia 20. ANGLÈS.

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

Dies 22-23-24 de Maig:
PASQUA de PENTECOSTA.

Cada any per la Pasqua Granada se celebra la Festa
Major de Bonmatí. Aquest any (com l’any passat) les
precaucions anti-Covid no permeten els actes festius
populars, però sí que podem celebrar l’Eucaristia a la
Parròquia. I així pensem fer-ho. Per tant:
- Dissabte, dia 22: no hi haurà Missa a Bonmatí.
- Diumenge, dia 23: Missa Solemne a Bonmatí, a les
12 h. del migdia.

(10’30 h. Osor) Celbr. Paraula.
(12 h. La Cellera) Rosa Cullell Serrat (aniv.).
18, dimarts (8’30 h. Anglès) acció de gràcies a la M. de
Déu del Remei.
---

22, dissabte –
(20 h., Anglès), Celbr. Paraula
(20 h. La Cellera) Esposos Ramon Dalmau (aniv.) i Margarida Codinach / Josep Caseta i família.

23, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Dolors Pruenca Bayona i Paquita Xarles
Arnau / Enric Castanyer Tarrés / Esposos Rosa de Jesús
Ribero i Josep Pinto / Esposos Constància de Luz i Josep Teixeira / acció de gràcies a la M. de Déu del Remei.
(10’30 h, Sant Martí), Celbr. Paraula.
(10’30 h. Osor) Esposos Josep Cerver Coll i Dolors Pons
Sala / Antonio Bruguera (10è. Aniv.) i Adela Ligero.
(12 h. La Cellera) Celbr. Paraula
(12 h. Bonmatí – Festa Major) Difunts de la Parròquia.

VIDA DE LES PARRÒQUIES
SANT MARTÍ SAPRESA. BAPTISME.
Diumenge passat, dia 9 de Maig, a l’Església de Sant
Amaç, fou batejat el nen ROC PONT i MUNTADA, fill
d’Antoni i Sílvia, veïns de Sant Martí Sapresa. Va celebrar el Sagrament Mn. Fèlix Mussoll, i foren padrins en
Sergi Pont Cabarrocas i la Mª Àngels Riera Puig.
Benvingut a la gran família cristiana.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
15, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Florenci Pidemont Bruguera (8è. Anivers.) / Lluís Costa (anivers.) i la seva esposa Lola Cubarsí.
(20 h., Anglès), Maria Rigau Bataller (1er anivers.) / Família Font-Caballé / Família Costa-Rigau / acció de gràcies
a la M. de Déu del Remei.
(20 h. La Cellera) Celebr. Paraula

16, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Joan Xarles Pruenca / Família Artigas-Farrés / Família Salvans-Bosch / Enric Castanyer Tarrés /
Lluís Valls, Josep Figueras i Maria Viñets / Família Figueras-Boada.
(10’30 h, Sant Martí), - - -

SOM CIUTADANS DE LA TERRA
Senyor,
mentre anem fent camí cap al cel,
som ciutadans de la terra.
Dia rere dia, hem d’anar construint
el vostre Regne d’amor i de solidaritat.
Voleu que m’impliqui seriosament
en les tasques materials
i en la vida de la societat.
Jesús, el vostre Fill, ens ha dit
que el vostre Regne
no es pot realitzar sense amor,
i que no podem ser deixebles seus
si no cerquem el benestar dels germans.
Perquè crec en vós i en la vida eterna,
he de creure en l’home
i en la gran família humana.
Feu que sàpiga ser un bon ciutadà de la terra,
perquè ho pugui ser també del cel.
			

Josep Codina i Farrés.

