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
8 de MAIG de 2022 - DIUMENGE 4rt. 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
DESPATX PARROQUIAL ANGLÈS
Dimecres, de 9 a 12 del matí.
C. Major, 19 (La Doma)
17160 Anglès
Tel. 972 420 253
tatecm@gmail.com

SALUTACIÓ DEL MOSSÈN
LES PETJADES DEL RESSUSCITAT
Aquests diumenges de Pasqua, en les lectures que escoltem a la litúrgia
dels diumenges, contemplem com el Crist Ressuscitat es va fent present
en la vida normal i comunitària dels seus amics. És envejable l’alegria que
experimenten aquells apòstols i la força que els hi dona.
I nosaltres, com vivim la Pasqua? Sabem descobrir també en la nostra vida
normal i comunitària les “petjades del ressuscitat”?
Ens trobem en moments de temor i veritable por pels esdeveniments que
fan tremolar les nacions. Però, si no estem sols, si estem en comunió amb
l’Església, si ens trobem en comunitat de fe, si preguem junts ... podem
sentir entre nosaltres la presència del ressuscitat.
Amb Crist ressuscita no estem mai sols.
Hi ha ocasions que ens trobem despistats i desorientats per les teories incrèdules i egoistes de la societat materialista. Però en la celebració de la
Paraula de Déu, en l’escolta de l’Evangeli, hi descobrim el Bon Pastor que
ens crida i ens mostra el camí.
El ressuscitat camina amb nosaltres.
També hi ha ocasions que ens sentim febles, sense forces per fer front a les
dificultats que se’ns apilonen en la vida cotidiana. Però el primer diumenge
de la història ens va marcar l’inici d’una nova realitat. I Jesús ens convida a
reunir-nos cada diumenge. El ressuscitat es fa present enmig de la comunitat reunida i el podem reconèixer quan partim el pa.
La Missa del diumenge no és una obligació, sinó una necessitat.
Les distintes presències de Jesús, el Bon Pastor, en la nostra vida, ens fan
caminar segurs per la vida, seguint les seves petjades.

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: “Les meves ovelles reconeixen la meva veu. També jo les reconec i elles em segueixen”.

Quan escoltem la proclamació de l’Evangeli, és Jesús mateix qui ens parla. La seva veu ens és coneguda.
L’escoltem amb fruició perquè sabem que ens parla al
cor, que vol el nostre bé, que ens guia per camins de
salvació i de vida.

AGENDA
Dissabte, dia 14. ARXIPRESTAT.
Reunió de Voluntaris i Responsables del Servei
d’Aliments de les Càritas Parroquials de l’Arxiprestat.
Serà a LA CELLERA, a la Sala de Reunions de la Rectoria, de 10 a 12 h del matí.

Dissabte, dia 14. LA CELLERA.

14, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Lluís Costa (aniv.) i la seva esposa Dolors Cubarsí.
(20 h., Anglès), Celbr. Paraula.
(20 h. La Cellera) Ana Noell Darné (morí el dia 21 d’Abril)

15, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Família Artigas-Farrés / Joan Xarles /
Lluís Valls, Josep Figueras, Maria Viñets i família / Maria
Font Pèlach i família / Francesc Tarrés Xandrich / Josep
Iglesias Mateo.
(10’30 h, Sant Martí), - - (10’30 h. Osor) Celbr. Paraula.
(12 h. La Cellera) Celbr. Paraula
(12 h. St. Julià del Llor) Pel poble.

Missa familiar amb infants i pares de la Catequesi. A
les 20 h.

Diumenge, dia 15. SANT JULIÀ DEL LLOR.

Festa de “la Segregació”. Missa a l’Església de Sant
Julià a les 12 h. Acompanyarà la Coral Ipso Lauro. Concert al final.

VIDA DE LES PARRÒQUIES
ANGLÈS. NOCES d’OR.
El dissabte, dia 30 d’Abril, van celebrar els seus 50
anys de matrimoni els esposos Ernest Luz i Mercè
Puig. Amb els seus familiars van donar-ne gràcies a
Déu. Felicitats!

ANGLÈS. DEFUNCIÓ.
Ens ha deixat la PAQUITA TURON MASGRAU a l’edat
de 92 anys. Havia nascut a Girona, ha viscut a La Cellera i a Anglès, i ha mort a Girona el dia 27 d’Abril. Era
vídua de Josep Tarrés Cerarols.
Descansi en pau.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
7, dissabte –
(18 h., Bonmatí), - - (20 h., Anglès), Celbr. Paraula.
(20 h. La Cellera) - - -

8, DIUMENGE
(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) - - ---

EL BON PASTOR.
Jesús,
vós us compareu al bon pastor
perquè us preocupeu de mi
i em guieu per camins de vida.
Respecteu la meva llibertat,
però, perquè em voleu ajudar,
no deixeu mai de dir-me:
“Jo sóc la llum”: Em veus?
“Jo sóc el camí”: Em segueixes?
“Jo sóc la veritat”: Em creus?
“Jo sóc la vida”: Em cerques?
“Jo sóc el mestre”: M’escoltes?
“Jo sóc el teu Déu”: Em pregues?
“Jo sóc l’amic”: M’estimes?
“Jo sóc l’amor”: M’aculls?
Encara que jo no sigui sempre coherent,
us dic molt sincerament
que crec en vós i que us vull seguir.
		

Josep Codina i Farrés.

