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
27 de JUNY de 2021 - DIUMENGE 13è. del temps ORDINARI

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

SALUTACIÓ DEL MOSSÈN
MASCARETES
Des d’ahir, dissabte 26 de Juny, ja no és obligatori portar mascareta per anar pel carrer, a no ser que es vagi en grup o si ens trobem
amb una aglomeració de persones.
Això és un bon “alliberament” per a molts de nosaltres que ens
costa respirar amb aquest “morrió” als nassos.
Recordem, però, que dins l’Església sí que s’ha de portar posada.
Tant a les Misses, com en els enterraments, casaments i baptismes
ens cal seguir observant la normativa de “guardar distàncies” (si no
són persones que viuen juntes) i de portar posada la mascareta.
El risc de contagi ha afluixat, però no ha pas desaparegut, encara.
En aquesta lenta tornada a la normalitat, estem veient que es
posa més l’accent en el possible contagi per “aerosols” que no en
el contacte de les mans per part de diverses persones amb uns
mateixos objectes. Per això ens ha semblat que ja podiem tornar a
utilitzar els llibrets “cançoners” per seguir la lletra dels cants durant
la Missa.
Procurem, però, tenir les mans desinfectades utilitzant el “gel
hidroalcohòlic”.
Amb totes les precaucions que siguin necessàries, anem tornant
a la normalitat i participem activament a la litúrgia dominical.
Que les “mascaretes” no ens siguin cap obstacle per celebrar
comunitàriament la nostra fe.

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
La narració d’avui ens descriu Jesús que va a casa de Jaire, a qui
se li ha mort la filla. Jesús pren només el pare i la mare de la nena
amb els qui l’acompanyaven, entra a l’habitació, li dona la mà i li diu:
“Talita, cum” que vol dir “Noia, aixeca’t”. A l’instant la noia, que ja
tenia dotze anys, s’aixecà i es posà a caminar.

Jaire, el pare de la nena, era un dels Caps de la
Sinagoga. Però creu en Jesús.I aquesta fe li porta
el que més volia: la vida per a la seva filla.
La fe dona vida, saneja el cor, dona ganes de viure, aixeca del desànim.
La fe diu a cada un de nosaltres: “Noi, noia,
aixeca’t!”

AGENDA
Dia 4. Diumenge. LA CELLERA.
Com que som pocs capellans i en tenim un de
malalt, el Sr. Bisbe s’ha ofert per venir a celebrar la Missa de les 12 h. Gràcies, Sr. Bisbe, per
aquest servei.

VIDA DE LES PARRÒQUIES
ANGLÈS. BAPTISME.
Els passat dissabte, dia 19 de Juny, va rebre les
aigües del BAPTISME a l’Església Parroquial
d’Anglès, el nen MARC RODRÍGUEZ JULI, fill de
David i Lídia, veins d’Anglès. L’apadrinaren l’Eloi
Quesada Fernàndez i l’Ainoa Hidalgo Calvet.
Benvingut.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
26, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Pere Quer Coll / Família Roca
(20 h., Anglès), Joan i Laura Codina, i Carme Minoves (aniv.) / Pere Pèlach i família Reverter-Talleda.
(20 h. La Cellera-Celbr. Paraula) Josep Simó Àlvarez (1er anivr.)
27, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Enriqueta Boada Llorens / Maria
Font Pèlach i família / Enric Castanyer Tarrés /
Joan i Laura Codina, i Carme Minoves (aniv.) /
Joan Bosch Setna (anivr.) / Família Trias Pujol /
Família Caparrós-Espinosa / Francesc Suy Nonó
i família.
(10’30 h. Osor) Joan Gil Masmiquel, Amàlia Gil
Masmiquel i Joan Casanova Paladí. Pels difunts
del Poble.
(12 h. La Cellera) - - (18 h. Sant Pere Sestronques)
--3 de JULIOL, dissabte –
(18 h., Bonmatí) Celbr. Paraula,
(20 h., Anglès) Celbr. Paraula,
(20 h. La Cellera) - - 4, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Família Boada-Escura / acció de
gràcies a la M. de Déu del Remei.
(10’30 h, Sant Martí), Joan i Joaquim Garriga Pèlach.
(10’30 h. Osor) Celbr. Paraula
(12 h. La Cellera) - - -

Gotetes d’estimació
Hi havia un incendi en un gran bosc,
amb unes flamarades impressionants,
i un ocell petit, molt petit,
va volar fins al riu,
va mullar les seves ales i,
sobrevolant el gran incendi,
les va començar a batre per apagar-lo.
I tornava al riu una vegada i una altra.
Però un corb, que l’observava, li va dir:
- Escolta, ¿per què estàs fent això?
¿Creus que amb aquestes gotetes d’aigua
podràs apagar un incendi
d’aquestes dimensions?
No ho aconseguiràs pas!
I l’ocellet humilment va contestar:
- Aquest bosc m’ha donat tant, l’estimo tant!
Jo hi vaig néixer.
Aquest bosc m’ha ensenyat la natura.
M’ha donat tot el meu ésser.
Aquest bosc és el meu origen i la meva llar,
i em moriré llançant-hi gotetes d’amor,
encara que no el pugui apagar.
El corb entengué el que feia el petit ocell,
i es posà a ajudar-lo a apagar l’incendi.

