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
13 de JUNY de 2021 - DIUMENGE 11è. del TEMPS ORDINARI

Horari de les misses

SALUTACIÓ DEL MOSSÈN

DISSABTE ANTICIPADA
- 18’00h a Bonmatí
- 20’00h a Anglès
- 20’00h a La Cellera de Ter

SER CATEQUISTA: UN VERITABLE “MINISTERI

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

El passat dia 10 de Maig, el papa Francesc va instituir un nou “Ministeri
laical”: els CATEQUISTES.
Anys enrere, en algunes parròquies, fer de catequista ens feia pensar amb
una mena d’entreteniment per aquelles persones pietoses que “els hi agrada
la mainada”. I moltes vegades aquesta feina quedava reduïda a fer aprendre
de memòria el parenostre, els manaments i algunes oracions més.
Els laics que actualment treballen en la catequesi -diu el Sant Pare- han de
sortir a l’encontre de moltes persones (infants, joves i adults) que esperen poder conèixer la bellesa, la bondat i la veritat de la fe cristiana”. No
es tracta, doncs, d’un entreteniment, sinó d’una feina “missionera”.
El catequista ha de ser aquella persona que viu el seu compromís cristià en
l’Església d’una manera tan viva, que no pot deixar de comunicar-ho amb la
paraula i l’exemple de la seva vida.
Avui les nostres parròquies i les famílies necessiten veritables catequistes,
que sentin la crida a aquest ministeri, que s’hi preparin adequadament per ferho bé, i que comptin amb l’ajuda de l’Esperit present a l’Església.
Hi està en joc el futur i la vitalitat de les nostres comunitats cristianes.
Un aclariment, per acabar: el qui rep el Ministeri de Catequista no esdevé
un “clero en petit”. És un laic en qui tota l’Església hi confia.
Ens ho ha dit el Sant Pare.

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
Diu Jesús a l’evangeli: “Amb el Regne de Déu passa com quan un home
sembra el gra a la terra. De nit i de dia, mentre ell dorm o està llevat, la
llavor germina i creix sense que ell sàpiga com.”
Tot el que ve de Déu té vida, és vida. Si Déu vol que el seu Regne s’estableixi
en aquesta terra, segur que hi arrelarà i donarà fruit. No sabem com, però
anirà creixent fins a donar fruit.
I nosaltres, què hem de fer? Senzillament sembrar, regar, arrencar les males
herbes... i deixar que Déu el vagi fent créixer.

AGENDA
Dia 16, dimecres. LA CELLERA.
Reunió del Consell Parroquial. A les 20 h. als Baixos
de la Rectoria.

Dia 17, dijous. ANGLÈS.
Reunió de l’equip d’aliments de Càritas Parroquial.
A les 17 h. a La Doma.

Dia 20. Diumenge. LA CELLERA.
Homenatge a NEMESI VIÑAS BOSCH en el Centenari del seu naixement.
A les 12 h. Missa, amb acompanyament de la Coral
“Rossinyol de Sales”
Acabada la Missa (3/4 d’1): Presentació del llibre, recull
de poemes, “El cel té la cara blanca” i petit concert.

VIDA DE LES PARRÒQUIES
BAPTISME
SANT MARTÍ SAPRESA. Dilluns passat va rebre les aigües del Baptisme la nena ADRIANA OLIU i YÉBENES,
filla d’Èric i Olga, que viuen a Girona. L’han apadrinat en
Tomàs Feliu Ferré i la Natàlia Merino Montoliu. Benvinguda a la família cristiana.

PROCLAMES MATRIMONIALS
BONMATÍ. Preparen la celebració del seu matrimoni ELVIS AYALA ORELLANA, nascut a Puerto Cortés (Honduras), amb ANA-MARIA SOTO GONZÁLEZ, nascuda a
Girona, actualment veïns tots dos de Bonmatí. (2ª amonestació)

DEFUNCIÓ.
ANGLÈS. Ens ha deixat TOMASA VÉLEZ MÉNDEZ. Havia nascut a Mazarrón (Múrcia), ha viscut a Anglès i ha
mort a Girona, el dia 7 de Juny, a l’edat de 82 anys. Era
vídua de Juan Córdoba Millán. Descansi en pau.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
12, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Benet Reixach Peracaula (6è aniv.)
(20 h., Anglès), Joan Solà Sureda (8è aniv.)
(20 h. La Cellera) Celbr. Paraula.

13, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Família Artigas-Farrés / Família HereuTarrés / Família Salvans-Bosch / Maria Font Pèlach i
família / Família Salvans-Costa / Tomasa Vélez Méndez
(aquesta setmana).
(10’30 h, Sant Martí – Clebr. Paraula), Àngela Iglesias
Garriga (1r aniv.) i el seu espòs Joan Fontbernat Oliveras.
(10’30 h. Osor) Esposos Josep Cerver Coll i Dolors Pons Sala.
(12 h. La Cellera) - - -

19, dissabte –
(18 h., Bonmatí), - - (20 h., Anglès), Celbr. Paraula.
(20 h. La Cellera) Antoni Quer i Margarita Quer (aniv.) /
Joaquim Rabionet i Mª Rosa Ponts.

20, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Esposos Mauro Sànchez i Montserrat
Fauchs / Maria Font Pèlach i família / Lluís Valls, Josep
Figueras i Maria Viñets / Maria Planchart Rosés (2º aniv.)
i el seu espòs Felip Muñoz Morales / Josep Pinha Pinto i
família / Josep Pont Figueras (1er. anivers.).
(10’30 h, Sant Martí), Josep Muntada Torrent.
(10’30 h. Osor) Celbr. Paraula.
(12 h. La Cellera) Nemesi Viñas Bosch (Centenari del
seu naixement) i la seva esposa Maria Pujolràs Cullell.

PREGÀRIA DEL BISBE CASALDÀLIGA
Senyor Jesús !
La meva força i el meu fracàs ets tu.
La meva heréncia i la meva pobresa.
Tu ets la meva justícia.
Jesús.
La meva guerra i la meva pau.
La meva lliure llibertat !
La meva mort i vida.
Tu.
Paraula dels meus crits.
Silenci de la meva espera,
Testimoni dels meus somnis.
Creu de la meva creu.
Causa de la meva amargor,
Perdó del meu egoisme,
Crim del meu procés.
Jutge del meu pobre plor.
Raó de la meva esperança.
Tu !
La meva terra promesa ets tu ...
La Pasqua de la meva Pasqua ets tu.
Tu ets la nostra glòria per sempre,
Senyor, Jesús.
És tard,
però és la nostra hora.
És tard
però és tot el temps
que tenim a la mà
per fer el futur.
És tard, però som nosaltres
aquesta hora tardana.
És tard, però és matinada
si insistim una mica.

