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
25 de JULIOL de 2021 - FESTA de SANT JAUME, apòstol

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 i FESTES MAJORS
Des de finals de Juliol fins a començament de Setembre els nostres
pobles i parròquies tenen assenyalades unes diades que, tradicionalment,
n’hem dit “La Festa Major”.
No coincideixen forçosament amb la diada del Sant Patró de la Parròquia. Per això s’en sol dir “la Festa Major d’Estiu”.
Tots esperàvem aquest estiu com el temps oportú per poder tornar a fer
les celebracions populars i típiques dels nostres pobles: balls i sardanes,
dinars i sopars populars, trobades familiars, festives i competitives, etc.
Però el “maleït virus” no vol marxar encara.
La majoria d’aquestes festes tenen també l’aspecte religiós, o sia, la
Missa Solemne de la Festa, com una veritable acció de gràcies pels fruits
i collites que la terra ens ha donat. Per això, encara que no estigui permès
celebracions multitudinàries populars i festives, sí que està permès trobarse a l’Església a celebrar la fe.
A més, hi ha llocs on només s’hi celebra l’Eucaristia en aquestes dates.
Per això no vull que llocs com St. Julià del Llor, Constantins, Sts. Just i
Pastor, el Santuari del Coll, St. Amanç ... es quedin sense el culte degut.
Estigueu atents a l’agenda perquè oportunament anirem anunciant la
celebració de l’Eucaristia en aquests llocs concrets. No podem deixar-ho
perdre.
Bon estiu a tots !

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
A l’evangeli veiem que la mare de Jaume i Joan es presenta a Jesús demanant-li privilegis pels seus fills. Jesús respon: “Qui vulgui ser important entre vosaltres ha de ser el vostre servidor, i qui vulgui ser el
primer ha de ser el vostre esclau”.
En el Regne de Déu que Jesús predica, hi ha un canvi d’escalofons. El
principal no és el qui seu més amunt, sinó el qui treballa més avall. Jesús
es posa com a exemple. Diu: “no he vingut a fer-me servir, sinó a servir
els altres”.

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.

1 d’Agost, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Família Boada-Escura / Andreu Boada
Llorens / Enric Castanyer Tarrés / Maria Font Pèlach
i família / 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

VIDA DE LES PARRÒQUIES
DEFUNCIONS:
a BONMATÍ. Ens ha deixat la CARMEN PÉREZ DOMÍNGUEZ, a l’edat de 74 anys. Havia nascut a Paterna del Campo (Huelva). Ara vivía a Bonmatí i ha mort
a Salt, el dia 19 de Juliol. Era vídua d’Àngel Rodríguez
González.
a ANGLÈS. Ens ha deixat en JOSEP-MARIA RABIONET FONT, a l’edat de 69 anys. Havia nascut a Vilanna, ha viscut a Anglès i ha mort a Girona el dia 20 de
Juliol. Estava casat amb Conxita Ortuño Ros.
Doneu-los-hi, Senyor, el repòs etern.

PREGÀRIA DEL PAPA FRANCESC
per tenir cura de la CREACIÓ.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
24, dissabte – Sta. Cristina.
(18 h., Bonmatí), Lluís Viñas Rabionet / Carmen Pérez
Domínguez (aquesta setmana)
(20 h., Anglès), Celbr. Paraula.
(20 h. La Cellera) - - -

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 / Vicente Sánchez Marcos i Aquilino Valle Vivas Josep Mª Rabionet
Font (aquesta setmana).
(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 – Celbr. Paraula) Lluís Corominas.
---

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.)

Déu amorós,
creador del cel, de la terra
i de tot el que contenen.
Obriu les nostres mentalitats
i toqueu els nostres cors,
perquè puguem ser part de la creació,
el vostre regal.
Feu-vos present per als necessitats
en aquests temps difícils,
especialment per als més pobres
i vulnerables.
Ajudeu-nos a mostrar
una solidaritat creativa
per fer front a les conseqüències
d’aquesta pandèmia global.
Feu-nos valents per acceptar
els canvis realitzats en ordre al bé comú.
Ara més que mai,
que puguem sentir que tots estem
interconnectats i interdependents.
Feu-nos capaços d’escoltar i respondre
el clam de la terra i el crit dels pobres.
Que els sofriments actuals
siguin els dolors de part d’un món
més fratern i més sostenible.
Us ho demanem, Senyor,
sota la mirada amorosa de Maria Auxiliadora.
Amén.

