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
1 d’AGOST de 2021 - DIUMENGE 18è 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
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
OMPLIR-SE DE NATURA
Les restriccions i entrebancs que ens ha imposat la Covid, segur
que a molts els hi ha trencat els plans que tenien per fer vacances,
per gaudir d’uns merescuts dies de descans. Ha frustrat viatges a
l’estranger, ha esmicolat projectes col·lectius, ha aiguarit algunes
festes típiques de l’estiu.
A més, cal tenir en compte que, per haver donat “positiu” o “per
contacte”, hi ha qui s’ha vist obligat a guardar dies i dies de quarentena tancat s casa.
Algunes persones es poden sentir profundament contrariades.
Els hi estan “robant” les vacances?
Els estan privant d’un relax necessari i merescut?
Potser sí. Així ho pensen els qui no tenen prou creativitat o imaginació per descobrir altres formes de desconnexió o de relax que no
sigui el “botellot” i l’oci nocturn.
Hi ha alternatives.
Aneu a passejar pel bosc, de bon matí o al captard. Respireu a ple
pulmó l’olor de les fagedes. Experimenteu la frescor de les ribes del
riu. Ompliu-vos de natura.
I, per això, no cal anar gaire lluny: les Guilleries, el Collsacabra,
la Garrotxa... estan a tocar de casa. El Ter i el Brugent baixen tranquilament pels nostres pobles. Deixeu que la natura ens oxigeni els
pulmons i elevi el nostre esperit.
Bon descans. Bones vacances !

Evangeli
En una ocasió Jesús, amb cinc
pans i dos peixos, va alimentar
tota una multitud de persones.
Aquest miracle va fer que molta
gent es volgués acostar a Jesús.
Però Jesús els diu: “vosaltres
em busqueu perquè heu menjat tant de pa com heu volgut”.

Molta gent es mou purament per conveniéncia
material, sense parar atenció al que és molt més
important: creure en Jesús, l’enviat del Pare.
Per això Jesús els hi diu: “Jo soc el pa que
dona la vida”.

VIDA DE LES PARRÒQUIES
PRIMERA COMUNIÓ a BONMATÍ.
El diumenge passat, dia 25 de Juliol, la nena
NÚRIA MÉNDEZ ROSA va fer la seva Primera Comunió. Fou una celebració molt senzilla
però molt participada per tots els assistents. La
nena s’havia preparat amb els seus companys
d’Anglès, però ho ha celebrat a la seva Parròquia
de Bonmatí. Felicitats!

AGENDA
MISSES de cada dia:
Segueix igual l’horari de vacances. El dilluns no
n’hi ha. El dimarts, a les 8 h de la tarda a ANGLÈS. Els altres dies, igual que sempre.
Dia 6, divendres. LA CELLERA.
Festa dels Sts. Just i Pastor.
A les 7 h. de la tarda hi haurà Eucaristia a l’Ermita
dels Sants. Es farà a l’aire lliure per respectar les
normes sanitàries.
En acabar, es servirà berenar i beure.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
31, dissabte – St. Ignasi de Loyola
(18 h., Bonmatí), Lluís Ortiz Manzano i Martirio
Campos Soto.
(20 h., Anglès), Celbr. Paraula.
(20 h. La Cellera) Víctor-Vicente Borges (2on
aniv.)
1 d’Agost, DIUMENGE. Sant Feliu.
(9 h, Anglès), Família Boada-Escura / Andreu
Boada Llorens / Enric Castanyer Tarrés / Maria
Font Pèlach i família / Jordi Archidona Martorell
(1er. Aniv.) / acció de gràcies a la M. de Déu del
Remei.
(10’30 h, Sant Martí), - - (10’30 h. Osor) - - (12 h. La Cellera) Celbr. Paraula
---

7, dissabte –
(18 h., Bonmatí), - - (20 h., Anglès), Família carreras-Caballé
(20 h. La Cellera) Celbr. Paraula
8, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Família Artigas-Farrés / Família Hereu-Tarrés / Enric Castanyer Tarrés / Maria Font
Pèlach i família.
(10’30 h, Sant Martí), Celbr. Paraula.
(10’30 h. Osor) Esposos Josep Cerver Coll i Dolors Pons Sala.
(12 h. La Cellera) - - -

SALM
Al·leluia, lloem el Senyor.
Lloar Déu, quina cosa més fantàstica !
Ell conforta els qui estan apenats
i els guareix dels seus mals.
Té comptat el nombre dels estels.
Els coneix cadascun pel seu nom.
El Senyor és molt gran i poderós,
la seva saviesa és infinita.
El nostre Déu dóna la pluja a la terra,
fa créixer l’herba a les muntanyes
i les plantes dels camps,
per aliment dels homes.
Ell té cura d’alimentar el bestiar,
les petites cries dels ocells.
Ell es complau amb els qui creuen en Ell,
i els qui confien en el seu amor.
(Pren-te temps II)

