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
11 de JULIOL de 2021 - DIUMENGE15è 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

SALUTACIÓ DEL MOSSÈN
BENEIR ELS COTXES o BENEIR ELS CONDUCTORS.
En motiu de la festivitat de Sant Cristòfor (10 de Juliol) aquest any tornem a
proposar la tradicional benedicció de cotxes.
Sant Cristòfor és el Patró dels conductors, dels que transporten persones
d’un lloc a un altre en el seu vehicle.
La seva història (força llegendària) ens parla d’un home molt corpulent que
es guanyava la vida traslladant gent d’una banda a l’altre d’un riu, carregantlos sobre les seves pròpies espatlles.
Sembla que n’estava molt orgullós de la força que tenia per poder fer aquesta feina, fins que un dia un infant li va demanar que el portés a coll a l’altra
riba. Cristòfor, “xulejant”, va donar a entendre que par a ell, això de portar una
criatura, no li costava res. Però, a mesura que caminava pel riu, aquell infant
pesava més i més, i va arribar ben esgotat a l’altra riba.
Diu la llegenda que aquell infant era el Nen Jesús, que va voler donar-li una
lliçó d’humilitat: que no s’enorgullís de la seva força, perquè tot el que som i
tenim ens ve de Déu.
Aquest cap de setmana, si portem el cotxe a beneir, demanem de tot cor
a Sant Cristòfor que ens ajudi a nosaltres, els conductors, a ser humils, prudents i respectuosos, i no “xulejar” ni distreure’s quan conduïm.
La majoria d’accidents en el trànsit no són provocats per fallades mecàniques sinó humanes.

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
“En aquell temps, Jesús cridà els dotze i començà d’enviar-los de dos
en dos ... i els recomanà que, fora del bastó, no prenguessin res per al
camí: ni pa, ni sarró, ni diners, ni un altre vestit, i només les sandàlies per
calçat.”
A vegades es demana voluntaris per algun servei parroquial: per la catequesi, per la litúrgia, etc. Hi ha qui no accepta cap responsabilitat pensant que

s’ha de menester moltes qualitats, molts recursos, molts
esforços.
En el món dels negocis o de l’empresa, sí que s’han
de menester molts recursos. Però per ser col·laborador
de Jesús, per anunciar l’Evangeli, tan sols fan falta persones. Persones amb un gran cor. Persones que, amb
austeritat i sinceritat, puguin donar testimoni d’aquest
nou estil de vida que ens ha ensenyat Jesús.
Però també, persones que siguin capaces de treballar
en equip, “de dos en dos”.

VIDA DE LES PARRÒQUIES
BONMATÍ, CASAMENT:
Després de diversos ajornaments per culpa del Covid,
aquest dissabte passat, dia 3 de Juliol, es va poder celebrar solemnement, a l’Església Parroquial de Bonmatí, el
Matrimoni entre LLUÍS GARCIA NADAL, nascut a Bonmatí, i ANNA CABARROCAS DURAN, nascuda a Girona,
i que han fixat el seu domicili a Girona. Enhorabona.

COL·LECTA de CORPUS per CÀRITAS.
En la diada de “Corpus” es va fer a totes les Parròquies
una col·lecta extraordinària destinada a les “Càritas”
dels nostres pobles. El resultat fou aquest:
Anglès:
554, - €.
St. Martí:
300, - €.
Bonmatí:
75, - €.
La Cellera:
500, - €.
Osor:		
180, - €.

Mossèn RAMON CABANAS i ANTICH,
capellà del Bisbat de Vic,
nascut a Olost, l’any 1931.
Havia estat rector d’ OSOR, del COLL
i de SANT MARTÍ SAPRESA.
Ara, que acaba de cumplir els 90 anys,
ha volgut explicitar el seu estat d’ànim
en aquest petit poema:
“Gràcies, Senyor, pels noranta anys de vida.
Gràcies, Senyor, per estar com estic.
Tot i tenir el cos vell i amb fatiga,
tinc el cap clar i us en resto agraït.
Aquí em teniu: crideu-me quan us plagui.
Sí, he procurat tot temps ser-vos fidel
i he tastat ja l’amargor del calvari,
què em falta més perquè em crideu al Cel...?
Si no és així i he de seguir fent via,
com tot mortal m’aniré malmetent.
Feu, us ho prego, que fins el darrer dia
mai per ningú esdevingui un turment.”
Mn. Ramon Cabanas.

29 de Juny del 2021.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
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) Lluís Corominas

11, DIUMENGE
(9 h, Anglès), 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 / Teresa Casas Ferrer / Família Torrent-Cornet.
(12 h. La Cellera) Celbr. Paraula.
---

14, dimecres.
(19 h. La Cellera) Família Matilló-Noguer
---

17, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Família Roca.
(20 h., Anglès), - - (20 h. La Cellera) Celbr. Paraula.

18, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Família Artigas-Farrés / Lluís Valls, Josep
Figueras, Maria Viñets i família Viñets-Carandell / Enric
Castanyer Tarrés / Maria Font Pèlach (2on anivers).
(10’30 h, Sant Martí), Rosa Pèlach Pol (2on aniver.) i Hermínia Julià Bosch.
(10’30 h. Osor) Celbr. Paraula.
(12 h. La Cellera) Jesús-Gabriel Ron Núñez (ha mort a
Veneçuela) / “Pitu”.

AGENDA
dia 16, divendres: Festa de la M. de Déu del Carme.
Missa a LA CELLERA a les 19 h. Capella Germanes Carmelites Vedruna.

VACANCES del MOSSÈN JOSEP Mª:

Fer uns dies de canvi d’aires o vacances és un dret i un
deure que, si podem, hem de fer. Per les circumstàncies
que ens toquen viure, aquest any no seré fora durant una
setmana, sinó que he pensat prendre’m DOS DIES cada
setmana: el DILLUNS i el DIMARTS, entre el 12 de Juliol
i el 3 d’Agost.

HORARI de MISSES durant aquest període
els dies laborables:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

no hi ha Missa.
Missa a Anglès, a les 20 h.
Missa a La Cellera, a les 19 h.
Missa a Anglès, a les 8’30 del matí.
Missa a La Cellera, a les 19 h.

Tingueu present que a La Cellera, els dilluns, dimarts i
dijous (que no hi ha Missa) hi ha Celebració de la Paraula
i Comunió, a les 7 h de la tarda, a la Capella de Ca les
Germanes.

