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
18 de JULIOL de 2021 - DIUMENGE 16è 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
ESTIU: TEMPS PER A LA DIVERSITAT
No sóc metge ni psicòleg, però m’atreveixo a opinar.
Penso que fer exactament sempre el mateix, no ajuda a créixer. Els que fan
sempre el mateix es converteixen en autòmates, en màquines. És la meva
opinió.
Recordeu les llargues setmanes del començament de la pandèmia, que ens
vam haver de passar confinats a casa? Lo més frustrant era la rutina de fer i
moure’t sempre al mateix lloc.
Alguns, però, van anar descobrint la gran quantitat de possibilitats i qualitats
que tenien arraconades, “empolsades”, oblidades. I van fer ressuscitar el seu
esperit creatiu que els hi va donar noves vivències. I n’estan molt satisfets de
l’experiència.
Si, amb motiu de l’estiu, teniu possibilitats de trencar amb la rutina del treball de sempre, si podeu disfrutar d’uns dies de vacances, d’unes hores lliures
... sigueu creatius. Atreviu-vos a fer aquelles experiències més espirituals que
mai trobeu el temps per fer. Disfruteu dels silencis, de la contemplació, de la
descoberta de la natura, de recòrrer camins, boscos i rieres. Atreviu-vos a
respirar a ple pulmó.
Atreviu-vos, també, a donar-ne gràcies a Déu. És la millor pregària.

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
L’evangeli ens explica que Jesús busca un lloc despoblat per reposar-hi amb
els seus deixebles. Però la gent hi va anar. “Quan Jesús desembarcà, veié
una gran gentada i se’n compadí, perquè eren com ovelles sense pastor”.
Ens dol a tots veure com moltes parròquies es van quedant sense capellà.
Per edat o per malaltia, els rectors van deixant molts llocs buits.
Seran les nostres parròquies com ramats d’ovelles sense pastor?
Segur que no! No tenen “pastor” les persones que no fan ni un pas per
acostar-se a la Parròquia, les que no escolten mai la Paraula de Déu, les

que es creuen el que els diuen els “influencers” o “falsos
pastors”.
Però allà on hi hagi pares que eduquen, catequistes
que acompanyen, laics i diaques que dirigeixin la pregària..., encara que no hi hagi el capellà, Jesús, el Bon
Pastor hi és present.

AGENDA
Recordar:
Dilluns no hi ha Missa.
El dimarts, Missa a les 8 de la tarda a Anglès.
La resta, com sempre.

VIDA DE LES PARRÒQUIES
BAPTISMES. ANGLÈS.
Diumenge passat, dia 4 de Juliol, van rebre les aigües
del BAPTISME:
- BRITNY-MARILOT ARRAZOLA BANEGAS, filla de
Kimberli-Yulisa, nascuda a Tegucigalpa (Hondures) i veïna d’Anglès, de 10 anys d’edat. L’apadrinaren els seus
oncles Victor-Manuel i Mersy-Lizeth Arrazola Ramos.
- ADRIÀ TÀPIA ARRAZOLA, fill d’Emiliano i de KimberliYulisa, d’Anglès i a punt de cumplir els 3 anys. L’han
apadrinat el seu oncle Francisco Tàpia i Sandra Heredia.

PRIMERES COMUNIONS. ANGLÈS.
El diumenge, dia 4 de Juliol, després dels dos cursos
de preparació, van celebrar la seva PRIMERA COMUNIÓ
els següents infants:
– Aniol OLALLA MARTÍN
– Jan TOMÀS SINGH
– Maria PIDEMUNT CAÑIGUERAL
– Marilot ARRAZOLA BANEGAS.

DEFUNCIONS.
BONMATÍ. En LLUÍS VIÑAS RABIONET ens ha deixat
a l’edat de 86 anys. Havia nascut a Susqueda i ha viscut
a Bonmatí, on ha mort el dia 7 de Juliol. Estava casat
amb Roser Soler Berenguer.
LA CELLERA. En LLUÍS VILA MORERA ens ha deixat
a l’edat de 53 anys. Havia nascut a La Cellera de Ter,
vivia a Sentmenat (Barcelona) i ha mort a Sabadell, el dia
8 de Juliol. Estava casat amb Maria del Carme Frigola.
ANGLÈS. També ens ha deixat en JOSEP XARLES ARNAU. Tenia 87 anys. Havia nascut a Cogolls (Les Planes
d’Hostoles), ha viscut a Anglès i ha mort a Girona. Era
vidu de Maria Dolors Pruenca Bayona.
Que el Senyor els hi doni el repòs etern !

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
17, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Família Roca.
(20 h., Anglès), Casimir Pla Roca
(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) / Oliva Bernal Garcís (1er aniv.) i Andrés Expòsito Moyano.
(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”.
---

24, dissabte – Sta. Cristina.
(18 h., Bonmatí), - - (20 h., Anglès), - - (20 h. La Cellera) Celbr. Paraula.

25, DIUMENGE – St. Jaume
(9 h, Anglès), Esposos Maria Planchart Rosés i Felip Muñoz Morales / Enric Castanyer Tarrés / Jaume Colomer
Coll ( 9è aniv.) / Lluís Carreras Pont i família / Josep Grabulosa Pagespetit i família.
(10’30 h, Sant Martí), Celbr. Paraula.
(10’30 h. Osor) Esposos Josep Cerver Coll i Dolors Pons
Sala / Joan Gil Masmiquel, Amàlia Gil Masmiquel, i Joan
Pelegrí.
(12 h. La Cellera) Lluís Corominas.

A LA PARRÒQUIA
ES TREBALLA EN EQUIP
Senyor,
jo he comprès que sol no es va enlloc,
i tu m’ofereixes ara de viure en equip.
Fes que els altres
acceptin el meu pas en caminar,
però fes també que jo accepti
amb paciència el pas dels altres.
Fes-me prou senzill
per donar als altres l’ocasió d’ajudar-me,
i prou obert
perquè ells trobin en mi una bona ajuda.
Omple’ns del teu Esperit, a fi que,
en les coses de cada dia,
descobrim la teva crida
en un compromís que ens faci lliures.
Fes-nos acollidors de la teva Paraula,
fes que ens estimem els uns als altres
fins a la fi.
I quan l’equip no rutlli,
fes que em pregunti abans de tot
què hi estic fent.
Ajuda’ns, Senyor, a descobrir l’únic motiu,
fort i durable, i que pot unir-nos:
la teva presència enmig de nosaltres.

