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
4 de JULIOL de 2021 - DIUMENGE 14è. 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
NINGÚ ÉS PROFETA A LA SEVA TERRA
L’evangeli d’aquest diumenge ens explica la mala rebuda que li van
fer a Jesús la gent del seu poble, Natzaret.
No creuen en ell. El coneixen des de petit, coneixen tots els
seus parents i saben que el seu ofici és fer de fuster. No els hi ha
d’ensenyar res !
Això mateix em va passar en un poblet del Baix Empordà del que
era rector. Un cap de setmana havia de ser fora a una Trobada Catalana de Joves i vam preparar la celebració dominical amb la gent
de la Parròquia. La persona que ens semblava millor disposada i
preparada per dirigir-ho va aixecar crítiques d’alguns. Era massa
conegut de tothom. Era un simple pastor d’ovelles.
Van preferir una persona de fora. Un de Barcelona que venia els caps
de setmana. Tenia estudis i sabia parlar però, sobretot, era de fora.
Encara avui hi ha algunes parròquies (no totes !) que tenen aquesta actitud: prefereixen que sigui un de fora qui dirigeixi la pregària
quan no hi ha el capellà ni el diaca.
Tot cristià mínimament preparat ha de poder posar-se al davant
del grup de fidels i assumir el servei de dirigir la pregària de la comunitat. No ha d’inventar res. Tot està preparat: les Lectures, les
pregàries i comentaris, i la Comunió per ser distribuïda. No cal ser
“profeta” sinó servidor.
Necessitem, a cada parròquia, persones que vulguin preparar-se
per fer aquest servei, i comunitats que no ho rebutgin.

Evangeli
Diu l’evangeli que Jesús va anar al
seu poble, Natzaret, i ensenyava a
la Sinagoga. La gent deia: “¿D’on
li ve tot això? ¿Què és aquesta
saviesa i aquests miracles que
realitza? ¿No és el fuster, el fill
de Maria, parent de Jaume, de
Josep, de Judes i de Simó?”
La gent de Natzaret coneixen perfectament tota la família de Jesús,
però desconeixen completament
la saviesa, l’amor i la força que hi
ha en el cor de Jesús. Es pensen
que és com un d’ells. I no volen
creure en Ell.

AGENDA
Dimarts, dia 6. Càritas ARXIPRESTAT.
Reunió dels presidents de les Càritas Parroquials
del Ter-Brugent a les 5 h de la tarda a AMER.
Divendres, dia 9. ANGLÈS.
Preparació per la Primera Comunió amb infants
i familiars: a les 5’30 h de la tarda, a l’Església,
Celebració del Perdó i assaig.
Dissabte, dia 10: SANT CRISTÒFOL.
Patró dels conductors.
BENEDICCIÓ DELS COTXES davant l’Església
Parroquial.
- dissabte, dia 10, ANGLÈS: a les 12 h del migdia.
- dissabte, dia 10, BONMATÍ: a les 6’45 de la tarda.
- diumenge, dia 11, SANT MARTÍ: a les 11 del matí.
- diumenge, dia 11. LA CELLERA: a les 12’30 h.
del migdia.
Diumenge, dia 11. ANGLÈS.
Celebració de la Primera Comunió. Hi haurà una
Missa especial a les 12 h del migdia.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
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 / Pepita Suñer Pont i Conxita Boada Trias (aquesta setmana)
/ 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) - - --10, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Montserrat Serrat Gelada / Joan
Rosell (aniv.) i la seva esposa Paquita Batlle.
(20 h., Anglès), Celbr. Paraula
(20 h. La Cellera) - - 11, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Família Hereu-Tarrés / Enric Castanyer Tarrés.
(10’30 h, Sant Martí), Celbr. Paraula.
(10’30 h. Osor) Esposos Josep Cerver Coll i Dolors Pons sala / Teresa Casas Ferrer / Família
Torrent-Cornet.
(12 h. La Cellera) Celbr. Paraula.

VIDA DE LES PARRÒQUIES
ANGLÈS. CONFIRMACIÓ.
Diumenge passat, dia 27 de Juny, Sr. Bisbe va
ser a la Parròquia de Les Planes a Confirmar.
També s’hi va afegir l’ELOI QUESADA FERNÁNDEZ, d’Anglès, que va rebre aquest Sagrament.
ANGLÈS. DEFUNCIONS.
- Ens ha deixat la GENOVEVA ELORRIAGA CHUMILLAS. Havia nascut a Iniesta (Cuenca) i ha viscut a Anglès, on ha mort el dia 24 de Juny, a l’edat
de 91 anys. Era vídua de Ginés Sánchez Vélez.
- També ens ha deixat la PEPITA SUÑER PONT
a l’edat de 99 anys. Havia nascut a Anglès i ha
mort a Sant Gregori, on residia, el dia 25 de Juny.
- També hem acomiadat a CONXITA BOADA
TRIAS a punt de complir els 91 anys. Era vídua
de Francisco Vila Xifra. Havia nascut a Sant Martí
de Llémena i ha mort a Anglès, el dia 27 de Juny.
Que el Senyor les tingui a la Glòria.
PREFERÈNCIES LLUMINOSES DE VIDA
(tret del Full Parroquial d’Olot)
1. Prefereixo que comparteixis amb mi
uns pocs minuts
ara que encara visc,
que no pas una nit sencera
quan jo mori.
2. Prefereixo que m’agafis la mà suaument
ara que estic viu,
que no pas que recolzis el teu cos sobre mi
quan mori.
3. Prefereixo que em regalis una única flor
ara que estic viu,
que no pas que m’enviïs un bell ram
quan mori.
4. Prefereixo que fem una pregària
ara que estic viu,
que no pas una missa cantada
quan jo mori.
5. Prefereixo que em diguis
unes paraules d’ànim
ara que estic viu,
que no pas un poema que trenqui el cor
quan jo mori.
6. Prefereixo gaudir de petits detalls
ara que estic viu,
que no pas de grans homenatges
quan jo mori...

