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
17 d’ABRIL de 2022 - PASQUA de RESURRECCIÓ

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
AL·LELUIA ! EL CRIST HA RESSUSCITAT!!!
Si tot el camí d’amor al proïsme que Jesús va ensenyar, s’acabés amb una
mort ignominiosa a la creu, i amb un cos fred en un sepulcre ... podriem dir
que Jesús ha estat un fracassat.
Però el Déu del Cel no deixarà mai que el seu Fill fracassi, ni vol que nosaltres seguim resignadament a un fracassat. Per això l’ha ressuscitat, li ha
tornat la vida que Ell havia entregat per tots nosaltres.
Morint a la Creu, Jesús posa en evidència la feblesa i la falsedat de la justícia humana.
Ressuscitant, Jesús ens crida a seguir-lo en tot moment, fins a aconseguir
la plenitud de vida que Jesús ens ha promès.
Aquesta és la nostra esperança; aquest és el motiu de la nostra lluita de
cada dia; per aquesta raó ens esforcem a estimar tothom en tot moment.
Actualment, amb la quantitat de gent innocent que està morint de forma tan
salvatge a Ucraïna, no hi veieu repetida la Passió i Mort de Jesús?
I la Resurrecció i la Vida d’aquest poble, ¿podrem veure-ho també?
Amb la força de les armes, segur que no. Amb la força de la fe i de l’amor,
potser sí. Així ho crec.
BONA PASQUA DE RESURRECCIÓ !!!

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
A l’evangeli de Lluc, quan les dones van al sepulcre el troben obert, amb la
pedra apartada, i buit. Se’ls presenten dos homes amb vestits resplendents,
que els hi diuen: “¿Per què busqueu entre els morts aquell que viu? No
hi és, aquí: ha ressuscitat”.
Jesús ressuscita d’entre els morts i Déu ens mostra, així, que el camí de
Jesús és realment el camí de la vida per a tothom.

AGENDA
Dilluns de Pasqua, dia 18.

- A les 10 h matí, LA CELLERA: Celebració de Pasqua
a l’Ermita de Sants Just i Pastor. Celebració de la Paraula. “Truitada”.
No hi ha la Missa de les 7 h tarda a Ca les Germanes.
- A les 11 h matí, St. MARTÍ SAPRESA: Missa de Pasqua a Sant Amanç.

24, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Josep Xarles / Jordi Gifre Serarols / Roser Vidal, Joan Julià i família / Bartomeu Mitjà, Catalina
Vila 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) Pel Poble.

Dijous, dia 21, LA CELLERA: “Vetlla de la Mare
de Déu del ROSER”.
18’30 h. Repic de campanes anunciant la Festa.
19’00 h. Ofrena Floral. Acte religiós: lectures, pregàries
i cant dels Goigs.

Divendres, dia 22. ANGLÈS:
Celebració de Pasqua al Centre de dia “Molí de Cuc”.
Missa a les 11 h. del matí. Si no fa mal temps, la Missa
es farà a l’aire lliure, i podrà participar-hi tothom qui ho
desitgi.

FESTA de “El ROSER de LA CELLERA”.

- Dissabte, dia 23, a les 20 h. Celebració de la Paraula.
- Diumenge, dia 24, a les 12’00 h. Ofici solemne amb
l’acompanyament de la Coral “Russinyol de Sales”.

VIDA DE LES PARRÒQUIES
DEFUNCIONS
ANGLÈS: Ens ha deixat la CARME MUNTADA TORRENT a l’edat de 95 anys. Havia nascut a Osor, viscut
a Anglès i ha mort a Palau de Santa Eulàlia (Alt Empordà) el dia 7 d’Abril. Era vídua de German Tulsà Rigau.
BONMATÍ: Ens ha deixat en MANEL ROURA BAYONA (Manel del cal Ferrerr), a l’edat de 91 anys. Havia
nascut a Sant Feliu de Pallerols, ha viscut a Vilanna, i
ha mort a Salt el dia 9 d’Abril. Estava casat amb Roser
Batallé Tulsà.
			
Que descansin en pau.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
17, DIUMENGE. PASQUA de RESURRECCIÓ.
(9 h, Anglès), Família Artigas-Farrés / Família XarlesPruenca / Maria Font Pèlach i família / Lluís Valls, Josep
Figueras, Maria Viñets i família.
(10’15 h, Bonmatí), - - (10’30 h. Osor) Celbr. Paraula.
(12 h. La Cellera) Celbr. Paraula.
---

23, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Josep Torrent Bosch (morí el passat dia 9)
(20 h., Anglès), Carme Badosa Martí / Clara Puig Servosa.
(20 h. La Cellera-Celbr. Paraula) Joan Pujolràs i família
/ Jordi.

LA PASQUA DEL MÓN.
JESÚS ressuscitat obre un camí nou
per a tots els qui creiem en ell.
Amb goig, la nit de Pasqua encetem
un temps de cinquanta dies en què
recordarem una i una altra vegada
que ell viu en nosaltres,
i que ens ha donat el seu esperit,
i que val la pena que el tinguem ben present
en les nostres vides,
i que val la pena que en tot allò que fem
es noti que som els seus seguidors,
els que volem portar a tot arreu
aquell amor que ell va viure,
aquell amor que ell ens va ensenyar,
aquell amor pel qual ell va morir.
L’Esperit de Jesús ressuscitat és a tot arreu.
En aquest món adolorit i desconcertat,
Jesús s’hi fa present a través dels creients
i de tota persona de bona voluntat
que estima i serveix els germans
a qualsevol racó del planeta.
Donem-ne gràcies a Déu. AL·LELUIA !!!

