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
1 de MAIG de 2022 - DIUMENGE 3er de PASQUA

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
PRIMER de MAIG
Aquest dia 1er de Maig ens porta molts motius per fer festa. I més aquest
any que ens cau en diumenge.
A Amer és “el Roser”. A La Cellera, l’Aplec de Puigdefrou. A Osor, l’Aplec de
la Mare de Déu del Coll. A Anglès, la Festa de la “Gent Gran”. Per als grans
magatzems és “el dia de la mare”.
Però no ens oblidem que avui és, sobretot, el DIA INTERNACIONAL dels
TREBALLADORS.
La “classe treballadora”, dones i homes assalariats, és molt nombrosa.
Penso que hi ha dos col·lectius que sobresurten per la seva amplitud: els
obrers i obreres de la indústria i les dones treballadores de la llar.
Els Moviments Obrers de l’Església, aquest any, han volgut remarcar les que
fan feines de cura i d’atenció a persones vulnerables. Una tasca que durant
la pandèmia va ser considerada essencial, però que malgrat això continua
desenvolupant-se en condicions de treball molt precàries.
Son feines que majoritàriament recauen en dones, moltes de les quals són
immigrades i, com que es realitzen en domicilis particulars, acostumen a ser
víctimes d’una total desregularització.
Avui, doncs, 1er de Maig, ens diuen els Moviments Obrers Catòlics, que
continuem lluitant en pro de la justícia vers les noves víctimes de la desigualtat, de l’explotació i de l’atur en el món del treball.
Siguem justos, en els contractes, i solidaris en les dificultats.

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

Evangeli
Diu Jesús: “Tireu la xarxa a la dreta de la barca i pescareu”.
Fins després de la resurrecció, els deixebles de Jesús no es van convèncer del tot sobre qui era aquell jove mestre que els hi havia tocat el cor i els
hi havia canviat la vida.
Sorpresos per la pesca miraculosa, Joan, el més jove dels apòstols, diu:
“És el Senyor”.

Quan aquesta afirmació els hi surt del cor amb tot el
convenciment, llavors seran prou valents com per plantar cara als sacerdots del Temple i dir-los-hi: “Cal obeir
Déu abans que els homes”.

7, dissabte –

(18 h., Bonmatí), - - (20 h., Anglès), Celbr. Paraula.
(20 h. La Cellera) - - -

8, DIUMENGE

AGENDA
Dimecres, dia 4. LA CELLERA.
Reunió del Consell Parroquial. A les 20 h. a la Sala Reunions de la Rectoria.

Diumenge, dia 8.

- ANGLÈS. Aplec de Santa Bàrbara. A les 11 h. Celebració de la Paraula a l’Ermita.
- LA CELLERA. Festa del “Roser del Pasteral”. A les
12 h. Celebració de la Paraula (sota el castanyer).
- OSOR-SUSQUEDA. Aplec de Sant Miquel de Maifré. A les 13 h. Missa a l’Ermita.

(9 h, Anglès), Mª Dolors Pruenca / Maria Font Pèlach
i família.
(10’30 h, Sant Martí), Celbr. Paraula.
(10’30 h. Osor) Esposos Josep Cerver Coll i Mª Dolors
Pons Sala
(12 h. La Cellera – Celbr. Paraula) Ramon Farrés Rocasalva (morí el 24 d’Abril) i família / Margarita Soler
Resclosa.
(12 h. El Pasteral) Celbr. Paraula
(13 h. Sant Miquel de Maifré) - - -

VIDA DE LES PARRÒQUIES
BAPTISME
ANGLÈS. El diumenge 24 d’Abril va rebre el Baptisme
el nen ÀLEX BURCH i VILA, fill de Xavier i Gemma. L
són padrins el seu oncle Joan Torres i la seva àvia Roser Cateura. Felicitats.

DEFUNCIÓ
LA CELLERA. Ens ha deixat l’ANNA NOELL DARNÉ, a
l’edat de 90 anys. Era vidua de Joan Pi Tulleuda. Havia
nascut a Sant Aniol de Finestres. Ha mort a Girona, on
residia, el dia 21 d’Abril. Descansi en pau.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
30, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Roser Berenguer, Josep Sarsanedas,
Manel Serrat i Àngela Carreras / Ventura Roura Taberner (morí el dia 22 d’Abril).
(20 h., Anglès), Celbr. Paraula.
(20 h. La Cellera) Arcadi Arimany Martí (aniv.) / AntonioMaria da Cunha Moura.

1 de Maig, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Família Boada-Escura / Família HereuTarrés / Esposos Mauro Sánchez i Montserrat Fauchs
/ Maria Font Pèlach i família / Acció de gràcies a la M.
de Déu del Remei..
(10’30 h, Sant Martí), - - (11 h. La Cellera) Celbr. Paraula
(12 h. El Coll) Ramon Busquets i Àngela Bosch.
(12 h. Anglès) Celbr. Paraula
---

PREGUEM PER LA PAU.
Recorda que mai s’apaguen les estrelles
per negre i fosca que sigui la nit,
recorda, que ets tu, i soc jo,
qui del món forgem la situació.
Somniem junts, així, i abracem-nos,
treballem per un món millor,
amb Pau, sense violències, amb Amor.
Hauríem de pensar com els infants
i gaudir dels records de la nostra infància,
allunyant-nos de la por, de l’ànsia.
Trobarem tot l’ajut necessari
si creiem, tenim fe i esperança.
Llavors, tancarem els ulls,
pregarem junts, i ben units,
l’oració nascuda de l’Amor.
Com l’estrella que brilla en la nit
així brillarà en el nostre camí.
Gaudint de la fe i l’esperança,
que en oració, sempre és escoltada,
i la seva gràcia ens ensenyarà,
que l’Amor verdader... mai s’acaba.
				Miquel Vila

