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
24 de JULIOL de 2022 - DIUMENGE 17è. 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
LA MEVA PREGÀRIA D’ESTIU
Jo esperava l’estiu. Esperava aquests mesos de Juliol i Agost en què el
ritme de les activitats i compromisos parroquials s’han rebaixat molt. Esperava tenir moltes hores lliures.
Em deia: aquest estiu llegirè totes les revistes interessants que tinc apilonades; aquest estiu posaré ordre a les capses i arxius plens de papers, que
m’he de mirar abans de llençar-los o guardar-los; aquest estiu acabaré un
parell de llibres “gruixuts” que tins a mig llegir; aquest estiu ...
Però, abans no comencés l’estiu, ja habia arribat aquesta calor descarada,
insolent, agressiva, que m’ha deixat aixonat, sense forces, sense ganes de
fer res.
I m’enfado amb mi mateix. I em desespero veient que no tinc el valor ni
l’humor per fer el que m’havia proposat.
Però no tot és negatiu. Encara que moltes hores quedi abatut per la xafogor,
l’estiu té moments màgics per prendre la fresca al vespre, per baixar a la
plaça a escoltar unes sardanes, per contemplar la lluna i els estels de la nit,
per buscar la frescor tot passejant per “vora el Ter”, per sortir a respirar l’aire
de les fagedes, per poder gaudir d’un bany refrescant...
Llavors em ve al cap i als llavis els versets d’algun Salm de la Bíblia. I em
trobo fent pregària.
Mireu com comença el Salm 103:
“Beneeix el Senyor, ànima meva,
Senyor, Déu meu, que en sou de gran.
Aneu vestit d’esplendor i de majestat,
us embolcalla la llum com un mantell.
Heu estès el cel com una vela,
i dalt les aigües us heu fet un palau.
Preneu els núvols per carrossa
i avanceu sobre les ales dels vents.”
Senyor: que les calorades d’aquest estiu no ens privin de trobar moments
per pregar-vos amb tot el cor.

Evangeli
L’evangeli de St. Lluc ens diu que Jesús pregava en
un indret. Quan hagué acabat, un dels deixebles li demanà: “Senyor, ensenyeu-nos una pregària com la
que Joan ensenyà al seus deixebles”.
Jesús ensenya als seus amics a pregar començant per
expresar la gran confiança que cal tenir en el Pare del
Cel. Una confiança tal com per anomenar-lo “PARE”.
Jesús vol que tinguem la mateixa confiança que un fill
té en el seu pare, la mateixa confiança que Ell tenia en
el Pare del Cel. I que reconeguem que és voluntat de
Déu que tots els seus fills visquem sobre aquesta terra
amb veritable amor, respecte i perdó mutu.
No es tracta de demanar el que ens passi pel cap,
sinó de que es faci sempre la voluntat de Déu, el nostre
Pare.

VIDA DE LES PARRÒQUIES
DEFUNCIONS:
LA CELLERA. Ens ha deixat en LLUÍS BERENGUER
TOMÂS, a l’edat de 70 anys. Havia nascut a Susqueda
i ha mort a Salt, el dia 17 de Juliol. Era solter.
ANGLÈS. També ens ha deixat la MERCÈ BOSCH
BOIX, als 77 anys d’edat. Havia nascut a Bescanó (Vilanna) i ha mort a Girona el 18 de Juliol. Estava casada
amb Jaume Fauchs Bosch.

AGENDA
Aquesta setmana tampoc hi ha cap activitat fora de lo
habitual.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
23, dissabte –
(18 h., Bonmatí), intenció particular / Joan Rosell (aniv.)
i Paquita Batlle.
(20 h., Anglès), Família Puig Badosa / Esposos Clara
Puig i Miquel Badosa / 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 / Francesc Suy i família / Maria
Font Pèlach i Jaume Colomer (anivers) / Mercè Bosch
Boix (aquesta setmana).
(10’30 h, Sant Martí), Celbr. Paraula
(10’30 h. Osor) - - (12 h. La Cellera) Lluís Berenguer Tomàs (aquesta setmana)
---

30, dissabte –
(18 h., Bonmatí), - - (20 h., Anglès), Celebr. Paraula
(20 h. La Cellera) Pere Auseller Rigau i Maria Cerver
Coll.

31, DIUMENGE

PELEGRINATGE a LOURDES.
ARXIPRESTAT del TER-BRUGENT.
Va agafant forma el pelegrinatge d’aquest any a
Lourdes.
Es fa els dies 1-2-3 d’Octubre, amb els “Amics del
Rosari” de Girona. Preu: 288 € en habitació doble.
Els interessats podeu fer una pre-inscripció, sense
compromís.
Deixeu el vostre nom i telèfon a les vostres parròquies, i ja ens posarem en contacte per informar.
De moment ja hi ha un grup de 9 persones del nostre Arxiprestat.

(9 h, Anglès), Andreu Boada Llorens (aniv.) / MariaDolors Pruenca / Josep Turon i Montserrat Subiranas /
Maria Font Pèlach i família.
(10’30 h, Sant Martí), Roser Bosch i família / Melció
Bosch i Consol Font.
(10’30 h. Osor) Celbr. Paraula.
(12 h. La Cellera) - - -

PENSAMENTS:
Estem cridats a fer d’aquest món un lloc on visquem com al Cel, però podem fer-ne un Infern. Allò
que bastim aquí ens ho trobarem més enllà.
Mirar el món amb ulls d’infant, amb cor d’amant i
amb enteniment d’adult, és el secret per entendre’l
i entendre’ns-hi amb saviesa i encert.
						
Cinto Busquet. “Piulades al vent”

