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
20 de MARÇ de 2022 - DIUMENGE 3er. de QUARESMA

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
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
DIA DEL SEMINARI
Amb motiu del “Dia del Seminari”, i amb les ganes de donar a conèixer
qui són alguns dels actuals seminaristes, els futurs capellans de les nostres
parròquies, us poso avui un resum d’un testimoniatge que ha fet un seminarista en una revista vocacional.
Crec que val la pena saber qui són avui els “cridats” a ser els capellans
del demà.

Testimoni d’un seminarista.
Em dic Marc i tinc quaranta-vuit anys, soc mosso d’esquadra de professió
i visc a Llançà, el poble on vaig néixer i créixer en la fe de la mà de la meva
família, a la parròquia.
En la meva època universitària vaig sentir la necessitat de fer-me policia i
dedicar la meva vida al servei als altres. Aquí va començar malauradament
un allunyament progressiu de l’església i de la vida cristiana, però sense
arribar mai a perdre la fe.
Ha estat en els darrers temps que aquesta crida al servei als altres s’ha
anat transformant cap a un altre servei: la vocació sacerdotal. I l’he trobat
quan de forma gradual m’he anat acostant un altre cop a l’Església: vaig
començar a col·laborar a la parròquia i a fer pregària en comunitat. Això
em va obrir el cor per escoltar la veu de Déu que em cridà a deixar-ho tot i
seguir-lo. Mai m’havia plantejat aquesta opció vital d’entrega i compromís.
D’entrada tot són impediments, excuses, dificultats... fins que el desig de
viure en plenitud va fer que decidís dur a terme el pas i demanar per entrar
al Seminari de Girona, per així discernir sobre la meva vocació i saber el que
vol el Senyor de mi.
Em sento afortunat i agraït de formar part de la gran família catòlica i de
tenir a Jesús al centre de la meva vida.
Marc Guitart, seminarista

Evangeli
Jesús explica una paràbola d’un
home que tenia una figuera però,
quan va anar a buscar-hi fruit, no
n’hi trobà. Estava decidit a tallarla. Però el pagès la va dir: “Senyor,
deixeu-la encara aquest any. Cavaré la terra i la femaré, a veure si
fa fruit d’ara endavant; si no, ja la
podreu tallar”.

Cada un de nosaltres té una vida per poder donar fruit.
Si no fem res, ¿què hi fem en aquest món? Cada dia
que obrim de nou els ulls, és una altra oportunitat que
Déu ens dóna per donar fruits de bondat, de justícia,
d’amor i de pau.

AGENDA
dilluns, dia 21. LA CELLERA.
Reunió del Grup de “Vida Creixent”. A 2/4 de 5 de la
tarda a la Sala de reunions de la Rectoria.

Dimecres, dia 23. CÀRITAS ARXIPRESTAT.
Xerrada de formació per als voluntaris de Càritas (i obert
a tots aquells que els interessi el tema). “ELS DRETS I
LES LLIBERTATS DE TOTS” a càrrec del filòsof i polític
Josep Mª. Terricabras. A les 20 h. al Centre Parroquial
de LA CELLERA.

VIDA DE LES PARRÒQUIES
DEFUNCIONS:
A ANGLÈS: Ens ha deixat la Mª DOLORS COLOMER
i PLANA, a l’edat de 96 anys. Natural de Sant Feliu de
Pallerols, havia viscut a Anglès i ha mort a Girona, on
residia, el dia 10 de Març. Era vídua de Ramon Bosch
Solà.
A SANT MARTÍ SAPRESA: Ens ha deixat la MARIA
JULIÀ RIERA, a l’edat de 91 anys. Natural de Santa Coloma de Farners (Castanyet), va viure al veinat de Sant
Amanç i ha mort a Santa Coloma el dia 13 de Març. Era
vídua de Llorenç Solà Pastells.
Descansin en pau.

Divendres, dia 25. LA CELLERA.
A 2/4 de 7 tarda: “Via Crucis” a l’Església Parroquial. A
les 7 h, Missa.

Dissabte, dia 26. ANGLÈS.
“Missa Quaresmal”. Celebració de la Paraula a les
19’30 h a l’Església Parroquial.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS

DIUMENGE, dia 27. CONSTANTINS.
Aplec de la Mare de Déu de CALDERS. A les 12 h. missa a la Capella de Calders. A la sortida, pica-pica. Organitza el grup “Nova Frontera” de Bonmatí.
ATENCIÓ AL CANVI D’HORA: La matinada del diumenge, dia 27, els rellotges s’han d’avançar una hora.
Compte amb no fer tard als horaris d’aquest diumenge.
Per aquesta raó, mentres duri l’horari d’estiu, les Misses anticipades del dissabte al vespre (a Anglès i a La
Cellera) seran a les 20 h, o sia, a les 8 del vespre.

19, dissabte – St. Josep.
(18 h., Bonmatí), Àngel Moragas Solà.
(19’30 h., Anglès), Germans Fàbregas-Hortal / AntonioMaria da Cunha Moura.
(19’30 h. La Cellera-Celbr. Paraula) Rosa Vivern / Josep Llagostera i Ramon Guitart.

20, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Família Artigas-Farrés / Mª Dolors Pruenca / Lluís Valls, Josep Figueras, Maria Viñets i família
/ Pepita Canaleta Recasens (2on aniv.) i el seu marit
Manel Pavón Santana / Maria Font Pèlach i família.
(10’30 h, Sant Martí), Josep Muntada Torrent / Maria
Julià Riera (aquesta setmana).
(10’30 h. Osor) Celbr. Paraula.
(12 h. La Cellera) - - ---

26, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Àngel Moragas Solà.
(19’30 h., Anglès), Celbr. Paraula
(19’30 h. La Cellera) Pere.

27, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Joan Xarles / Constança da Luç i Josep
Texeira / Maria Font Pèlach i família.
(10’30 h, Sant Martí), Celbr. Paraula.
(10’30 h. Osor) Pere Planchart Julià, Maria Andreu
Serrat i Àngel Planchart Andreu / Esposos Josep Farrarons Bosch i Conxita Pidevall i Pidemunt / Dolors
Casas Ferrer / Adela Ligero i Antonio Bruguera.
(12 h. La Cellera- Celbr. Paraula.) Xavier Gallart Vila (aniv.)
(12 h. Calders) Devots difunts de la Mare de Déu de
Calders.

