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 de JULIOL de 2022 - DIUMENGE 16è.durant l’ANY

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
BUFFFF. QUINA CALOR!!!
Aquests dies tots ens queixem de la calor que hem de suportar.
És veritat. No hi estem acostumats. Però tampoc cal desesperar. Sempre
n’hi ha hagut de situacions extremes, i la gent les ha sapigut superar.
Els metereòlegs i els científics n’estudien les causes. Però no poden arreglar res, ells tots sols. Ha de ser un compromís de tota la societat.
I, mentre aguantem aquest ambient tan xafogós, m’ha vingut al cap un
fragment de La Bíblia, del llibre del “Cohèlet”, que sembla dir-nos que “el
que ha de passar, passarà. Que no en traurem res de capficar-nos-hi.”
Us n’ofereixo un fragment, com un petit “divertimento”.
Potser, buscant la fresca, podem pensar-hi una mica, i fer pregària, i posar
tota la nostra confiança en Déu.
“Una generació se’n va, i una altra ve, però la terra es manté sempre.
El sol surt, el sol es pon, anhelant d’arribar al lloc d’on tornarà a sortir.
El vent bufa de tramuntana, ara es gira de migjorn;
dóna voltes i més voltes i refà el camí que havia fet.
Els rius corren cap al mar, i el mar no s’omple mai;
però els rius no cessen d’anar sempre al mateix lloc.
Les paraules són pura rutina i no val la pena de parlar;
l’ull no s’acontenta del que veu ni l’orella del que sent.
Allò que ha passat tornarà a passar, allò que s’ha fet tornarà a fer-se:
no hi ha res de nou sota el sol.” (Eclesiatés 1, 4-9)
Bon estiu a tothom !

Evangeli
Avui l’evangeli ens explica que Jesús va ser acollit a casa de Marta.
Mentres Marta s’afanyava a preparar el menjar, Maria es va quedar
escoltant la paraula de Jesús. Quan
Marta va rondinar, Jesús mateix va
dir: “Marta, Marta, està preocupada per moltes coses, quan només
n’hi ha una de necessària. La part
que Maria ha escollit és la millor.”

Sapiguem ser acollidors, com Marta. Obrim-li la nostra casa a Jesús.
Però no ens atabalem volent-li oferir moltes coses a
Jesús. Perquè el que Ell té per donar-nos és infinitament més valuós que el que nosaltres li podem oferir.
Maria ho va entendre.

AGENDA
Per aquesta setmana no hi ha previst res fora de lo
habitual.

VIDA DE LES PARRÒQUIES
NOCES DE PLATA.
SANT AMANÇ. Diumenge passat, dia 10, a l’Església

de Sant Amanç, van celebrar els 25 anys de casats els
esposos Dani Blancafort i Anna Torrent. Va presidir
l’Eucaristia d’acció de gràcies el P. Joan Soler, claretià.
Els desitgem que puguin celebrar-ne molts més.

17, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Família Artigas-Farrés / Família XarlesPruenca / Maria Font Pèlach i família / Carme Badosa
Martí / Miquel Badosa Martí (aquesta setmana).
(10’30 h, Sant Martí), Roser Bosch i família.
(10’30 h. Osor) Celbr. Paraula.
(12 h. La Cellera) - - ---

23, dissabte –
(18 h., Bonmatí), - - (20 h., Anglès), Família Puig Badosa / Clara Puig / Casimir Pla Roca, el seu fill Jaume Pla Noguer, i Jaume
Soto Noguer i família / Josefina Bonaparte i Pedro-Luís
Charla.
(20 h. La Cellera) Celbr. Paraula.

24, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Josep Xarles / Lluís Valls, Josep Figueras, Maria Viñets i família.
(10’30 h, Sant Martí), Celbr. Paraula
(10’30 h. Osor) - - (12 h. La Cellera) - - -

DEFUNCIONS:
OSOR. El passat dia 8 de Juliol va morir a Salt la MARIA ÀRIAS BASART. Havia nascut a Osor i tenia 97
anys. Era vídua de Josep Coll Rocasalva.
LA CELLERA. La MONTSERRAT VILA ESTEBA ens ha
deixat a l’edat de 92 anys. Havia nascut a La Cellera de
Ter i ha mort també a La Cellera, el dia 8 de Juliol. Era
vídua de Joan Novich Palahí.
ANGLÈS. També ens ha deixat en MIQUEL BADOSA
MARTÍ, a l’edat de 103 anys. Havia nascut a Sant Llorenç de la Muga (Alt Empordà) i ha mort a Anglès el dia
9 de Juliol. Era vidu de Clara Puig Servosa.
Descansin tots en la pau del Senyor !

LA COMUNITAT DE LES GERMANES
CARMELITES VEDRUNA
LA CELLERA. La Comunitat de les Germanes Carmelites Vedruna ha anat augmentant. Aquesta última
setmana s’hi ha incorporat la Germana Carme. Ara la
Comunitat ja compte amb 7 germanes. Agraïm la seva
presència tan activa al poble de La Cellera, i el valuós
servei que presten a la Parròquia i a l’Arxiprestat.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
16, dissabte – Festa de la Mare de Déu del
Carme.
(18 h., Bonmatí), Família Roca-Serrat.
(20 h., Anglès), Celbr. Paraula.
(20 h. La Cellera) Joaquim Rabionet Rigau i Maria-Rosa Pont Puig.

ANAR A VEURE LA MARE.
Dos amics es retroben.
Un d’ells, tot molest, comenta:
La meva mare truca molt per telèfon per demanarme que la vagi a veure. Hi vaig poc. Ja saps com
són els ancians: sempre repeteixen el mateix! Vaig
carregat de compromisos.
Jo, en canvi -li diu el seu company-, parlo molt amb
la mare. Cada vegada que em trobo baix de forma
la vaig a veure; em fa sentir millor.
Caram ! Ets millor que jo.
No, sóc igual que tu -respongué amb tristesa-. Visito la meva mare al cementiri. Mentre vivia, jo tampoc l’anava a veure. No saps com la busco, ara que
l’he perdut. Per si et pot servir la meva experiència,
conversa amb la teva mare ara que encara la tens.
No esperis que ja sigui al cementiri perquè allà la
reflexió dol fins al més íntim d’un mateix, ja que no
podràs fer el que vas deixar pendent i serà un buit
que mai podràs omplir. No permetis que et passi el
que em va passar a mi.
- - - - - - Si vols agrair alguna cosa a qui estimes, no esperis
a demà.
“En vida, amic, en vida!”

