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
12 de JUNY de 2022 - DIUMENGE de la SANTISSIMA TRINITAT

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
DESPATX PARROQUIAL
LA CELLERA
Dimecres, de 10 a 12 matí.
Pl. Església, 7
17165 La Cellera de Ter
Tel. 972 421 664
parro.cellera@gmail.com

SALUTACIÓ DEL MOSSÈN
CORPUS: el COS de CRIST i el COS del GERMÀ
Una festa de CORPUS que se centrés sobretot en les catifes de flors i les
magnífiques “custòdies” que surten en processó... seria una una desvirtuació del que representa per a l’Església l’EUCARISTIA.
Corpus és la Festa de l’Eucaristia, de la presència real de Jesús en el pa i el
vi consagrats en la celebració de la Missa.
Jesús ve a nosaltres, no per ser passejat, sinó per ser menjat, per ser aliment per a tots aquells que tenen fam de pa, de justícia, d’amor, de pau...
Corpus és una repetició del DIJOUS SANT. Quan Jesús diu: “Feu això en
memòria meva” es refereix a tot el que ell ha fet en aquell sopar. En el Cenacle Jesús va rentar els peus als deixebles; va donar el manament nou
d’estimar-se els uns als altres; es posa ell mateix com a mesura del veritable
amor; parteix el pa i reparteix la copa del vi a tots (sense exclusió).
“Feu això en memòria meva” vol dir “estimeu a tothom com jo us he estimat”. I allà Jesús s’hi fa present.
L’Església fa efectiu aquest amor al germà en el treball organitzat de Càritas
a cada Parròquia. La dimensió socio-caritativa de la nostra fe ha de ser la
més gran prioritat. I la reunió per celebrar l’Eucaristia ens alimenta i ens
empeny a estimar el germà.
No hi ha comunitat sense Eucaristia, ni Eucaristia sense una comunitat que
aculli a tothom i s’impliqui en la construcció d’aquest món nou on tothom
s’hi pugui sentir estimat.
Alimentats amb el Cos de Crist, nosaltres mateixos esdevenim també menjar per als famolencs d’aquest món. Som “pa partit”. Som amor.
CORPUS ha de ser la gran festa de la CARITAT.

Evangeli
Diu l’evangeli de Sant Joan: “Quan
vindrà el Defensor, l’Esperit de la veritat, us guiarà cap el coneixement
de la veritat sencera”.
La Festa d’avui és com una descripció de la vida de Déu.
Déu és AMOR. I l’amor vol comunicar-se als altres. Per això, per amor,
Déu crea l’univers i la vida. I per amor
ve a conviure amb nosaltres. I per

amor es queda, d’una manera espiritual, donant vida
a l’Església.
Per això la nostra fe ens parla d’un Déu-Pare creador,
d’un Déu-Fill redemptor, i d’un Déu-Esperit que dóna
vida.
És un Déu únic, però amb diferents formes de mostrar-nos el seu AMOR.

AGENDA
Dijous, dia 16. LA CELLERA.
A les 5 h. de la tarda, Festa Final de Catecisme.

Diumenge, dia 19. LA CELLERA.

Celebració Comunitària del Sagrament de la Unció
dels Malalts. A la Missa de 12, a la Parròquia.
Aquesta celebració és oberta a totes aquelles persones que se senten afeblides per l’edat o per la salut.
Només cal dir-ho als organitzadors.
També cal recordar que, qui desitgi rebre aquest Sagrament i no li sigui possible desplaçar-se a L’Església, pot
fer-ho saber i el rebrà, més endavant, en el seu domicili.

18, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Benet Reixach Peracaula (7è. Aniv.)
(20 h., Anglès), Joan Solà Sureda (9è. Aniv.) / els germans: Mariana, Ramon, Maria i Lluís Gispert Farrés /
els esposos Miquel Gispert i Pilar Farrés / Família PuigBadosa.
(20 h. La Cellera) Celbr. Paraula.

19, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Família Artigas-Farrés / Mª Dolors Pruenca / Esposos Mauro Sánchez i Montserrat Fauchs /
Lluís Valls, Josep Figueras, Maria Viñets i dif. Família
Figueras-Boada / Família Font-Caballé / Família CostaRigau / en acció de gràcies.
(10’30 h, Sant Martí), Josep Muntada Torrent / Germans
Joan i Joaquim Garriga Pèlach / Àngela Iglésias Garriga i Joan Fontbernat Oliveras / Roser Bosch i família.
(10’30 h. Osor) Celbr. Paraula.
(12 h. La Cellera) Paquita Turon Masgrau / José Teixeira, Abilio Teixeira, Albano Mota i Diogo Mota.

Diumenge, dia 19. BONMATÍ.
CONCERT de CANT CORAL, a les 6 h. de la tarda a
l’Església Parroquial. Hi participen les Corals: “Cors
alegres” d’Anglès, “Rosor” d’Osor, “Rossinyol de Sales” de La Cellera, i “Ipso Lauro” de Bonmatí.

Diumenge, dia 19. “Diada de CORPUS” - “Diada
de CÀRITAS”.
A totes les Misses es tindrà especial atenció a
l’Eucaristia i tindrà lloc la Col·lecta extraordinària destinada a Càritas Parroquial.

VIDA DE LES PARRÒQUIES
PRIMERA COMUNIÓ.
BONMATÍ. Després dels ajornaments per la pandèmia,
el diumenge 5 de Juny va fer la Primera Comunió la
nena NOA SEIXAS COELHO acompanyada de la seva
família d’aquí i de Portugal.

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

12, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Josep Xarles
(10’30 h, Sant Martí), Celbr. Paraula.
(10’30 h. Osor) Esposos Josep Cerver Coll i Mª Dolors
Pons Sala / Antonio Bruguera i Adela Ligero (aniv.).
(12 h. La Cellera) Celbr. Paraula.
(12 h. Anglès) - - -

ELS ANYS I TU
No esborris cap dia de la teva vida.
Els dies bons t’han donat felicitat.
Els dies dolents, experiència,
i els pitjors t’han ensenyat a viure.
I sigues feliç!
Perquè el coratge t’aixeca;
perquè les injustícies s’acabaran pagant;
perquè la veritat acabarà existint;
perquè els dubtes t’acabaran d’enfortir;
perquè els errors t’ensenyen;
perquè les persones perfectes no són reals
i les persones reals no són perfectes.
I perquè tens Vida!
Ja en dones gràcies?
I si ets creient,
ja en dones gràcies a Déu?
			Miquel-Àngel Ferrés

