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
7 de NOVEMBRE de 2021 - DIUMENGE 32 durant l’ANY

Horari de les misses
DISSABTE ANTICIPADA
- 18’00h a Bonmatí
- 19’30h a Anglès
- 19’30h 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

SALUTACIÓ DEL MOSSÈN
“GERMANOR”, DIADA de l’ESGLÉSIA DIOCESANA
Cada diumenge, en la celebració de l’Eucaristia, se’ns convida a tots a
oferir algun donatiu pel manteniment del culte, de les activitats pastorals i
per les despeses que genera l’activitat Parroquial.
Un diumenge de Novembre se’ns recorda que totes les parròquies som
germanes i que, en les necessitats, ens hem d’ajudar les unes a les altres.
Per això en diem la diada de “GERMANOR”.
En aquesta diada fem una col·lecta extraordinària per un FONS COMÚ
del que en puguin sortir les ajudes per a totes les parròquies que ho necessitin.
Si sentim que l’Església és casa nostra, si valorem tot el que s’hi fa, si
creiem de veritat que l’Església som tots els batejats... ajudem-la!!!
St. Pau diu als cristians de la ciutat de Corint: “Que cadascú doni segons
s’ho ha proposat en el seu cor, no de mal grat o per força, que Déu
estima el qui dona amb alegria”.
Diumenge que ve, dia 14 de Novembre és la diada de GERMANOR.
L’Església de Girona ens diu: “Som allò que tu ens ajudes a ser”.

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

Evangeli
Diu Jesús: “aquesta viuda pobra és la que ha donat més de tots; els
altres han donat del que els sobrava, però ella, que ho necessitava
per viure, ha donat tot el que tenia.”
Hi ha qui dona només del que li sobra; hi ha qui comparteix el temps
que s’avorreix; hi ha qui mira els altres quan està cansat de mirar-se a sí
mateix.
La viuda, que només tenia dues monedes, podia compartir el que tenia:
donar-ne una. Però ho dona tot. Generositat autèntica.

AGENDA
LA CELLERA. Dimecres, dia 10.
Reunió del Consell Parroquial. A les 8 h del vespre a
la Rectoria.
BONMATÍ. Dissabte, dia 13.
A les 5 h de la tarda: Reunió de Pares del 2on. curs
Catequesi.
A les 6 h de la tarda: Missa Familiar, mab pares i
infants de la Catequesi.
ANGLÈS. Dissabte, dia 13.
Missa Familiar, amb pares i infants de la Catequesi. A
2/4 de 8 del vespre, a la Parròquia.

13, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Lluís Viñas Rabionet / Esposos Joan
Fontané Figareda i Tàrsila Marcos Villarín.
(20 h., Anglès), Esposos Casilda Reverter i Joan Xifre i
família / Josep Da Pinha Pinto (aniv.) i família
(20 h. La Cellera) Celbr. Paraula.
14, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Família Artigas-Farrés / Família HereuTarrés / Josep Xarles / Joan Vilaplana Nou (aniv.) i família / Maria Font Pèlach i família.
(10’30 h, Sant Martí), Celbr. Paraula
(10’30 h. Osor) - - (12 h. La Cellera) - - -

TOTES LES PARRÒQUIES. Diumenge, dia 14:
“DIADA de GERMANOR”.
A totes les Misses es farà la COL·LECTA EXTRAORDINÀRIA per les necessitats del nostre Bisbat.

VIDA DE LES PARRÒQUIES
LA CELLERA. BAPTISME.
Diumenge passat, dia 31 d’Octubre, va rebre el Sagrament del Baptisme a la Parròquia de Santa Maria
de Sales l’infant ÈRIC NAVAS RIERA, fill de David i
d’Anna. L’apadrinaren els seus oncles Marc Navas i
Eva Riera. Benvingut i felicitats a la família.
ANGLÈS. DEFUNCIÓ.
Ens ha deixat en SALVADOR LLAGOSTERA BAUXELL, a l’edat de 95 anys. Havia nascut i viscut a Anglès. Ha mort a Girona el dia 1 de Novembre. Era vidu
d’Àngela Font Duran.
Descansi en pau.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
6, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Carmen Surroca (aniv.) / Esposos
Joan Fontané Figareda i Tàrsila Marcos Villarín.
(19’30 h., Anglès), Celbr. Paraula
(19’30 h. La Cellera) - - 7, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Família Boada-Escura / Família XarlesPruenca / Josep Figueras Viñolas (28è. aniv.) / Maria
Font Pèlach i família / Salvador Llagostera Bauxell
(aquesta setmana) / acció de gràcies a la M. de Déu
del Remei.
(10’30 h, Sant Martí), Joan i Joaquim Garriga Pèlach
/ Pel Poble.
(10’30 h. Osor) Celbr. Paraula.
(12 h. La Cellera) - - ---

EL COFRE DE L’AVI
Un avi sol i molt malalt tenia quatre fills,
però cap no se’n preocupava.
Se li va ocórrer una idea genial.
Aprofità un cofre vell i el posà
al centre de la seva humil cabana.
Un dels fills, intrigat, li preguntà:
- Què hi guardes, aquí?
- Aquí hi ha tota la meva herència
per quan arribi l’hora.
Llavors, cada dia un fill li portava llet i mel.
L’avi morí i els quatre fills s’abraonaren damunt el cofre.
Sorpresa: l’únic que trobaren fou
un tros de paper escrit a mà:
“Fills meus: l’autèntic amor es dóna gratuïtament
sense esperar recompensa.
La meva herència és que aprengueu a estimar;
el meu únic llegat és donar-vos les gràcies
pel que m’heu donat en vida”.
Amb llàgrimes als ulls,
li donaren una sepultura digna, i un d’ells,
quan llançà la darrera palada de terra,
se n’acomiadà dient:
- Et prometo que estimaré
sense esperar res a canvi!

