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
3 de JULIOL de 2022 - DIUMENGE 14è. durant l’ANY

Horari de les misses

SALUTACIÓ DEL MOSSÈN

DISSABTE ANTICIPADA
- 18’00h a Bonmatí
- 20’00h a Anglès
- 20’00h a La Cellera de Ter

PELEGRINATGE de l’ESPERANÇA a LOURDES

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

Els “pelegrins de l’esperança” han tornat a Lourdes. Dos anys de pandèmia,
de risc de contagis, de condicions molt restrictives... no ho havien fet possible.
Però aquest any, SÍ !
Han sigut molts els malats i acompanyants (uns 500, del bisbat de Girona) que
han fet aquest pelegrinatge fins el Santuari de la Mare de Déu de Lourdes.
Dilluns passat arribaven, cansats, però molt contents i amb una gran pau al cor.
El lema que s’ha triat aquest any és: “Ves a dir als sacerdots que es construeixi aquí una capella i que s’hi vingui en processó”.
Llegint el relat de les aparicions de la Mare de Déu a Sta. Bernardeta, hi trobo
tres vegades aquesta petició de la Verge, que vol una capella i que s’hi facin
processons. I em fa ballar el cap !
Penso: ¿Com pot ser que Maria, la noia senzilla i humil de Natzaret, la que diu
que Déu “ha mirat la petitesa de la seva serventa”... ara demani amb insistència
que li aixequin una capella i que hi facin processons? Em sorprèn !
Però més endavant ho he anat entenent.
No és per a ella, per a Maria, que cal un Santuari i unes processons. És per
a nosaltres, pels “malalts” de tota classe. Som nosaltres els que necessitem
poder expressar la nostre fe i confiança en la Mare de Déu. Som nosaltres els
que necessitem sentir-nos embolcallats per aquell núvol de fe, de devoció
i d’èsperança per poder experimentar la curació del nostre esperit i del
nostre cos.
El miracle constant de Lourdes és aquesta vivència extraordinària de la fe.
D’una fe que mou els cors i cura moltes ferides.
Pelegrins que heu anat a Lourdes aquests dies: siguen ben retornats a casa,
amb l’esperit renovat i el cor ple d’esperança !

Evangeli
L’evangeli d’avui ens explica que
Jesús “en designà encara setantados, i els envià que s’avancessin
de dos en dos cap a cada poble i a
cada lloc on ell mateix havia d’anar.
Els deia: Hi ha molt a segar i pocs
segadors: demaneu a l’amo dels
sembrats que enviï homes a segarlos.”
El camp del Regne de Déu necessita molts treballadors: per sembrar la

llavor de l’evangeli, per fer créixer la bondat, per compartir
els fruits.
Avui el Senyor ens hi envia a nosaltres. Però no en solitari,
sinó de dos en dos, formant equip, formant comunitat.
L’exemple dels qui caminen junts, treballen junts, estimen
junts... és el millor sermó que el nostre món pot escoltar i
entendre.

AGENDA
Diumenge, dia 3. SANT PERE SESTRONQUES.
Celebració de Sant Pere. Missa a les 6 h de la tarda.

Diumenge, dia 10. FESTA de SANT CRISTÒFOL,
patró dels conductors.
Benedicció dels cotxes:
Dissabte, dia 9:
- BONMATÍ. a les 18’40 tarda, davant l’Església.
Diumenge, dia 10:
- ANGLÈS, a les 9’40 del matí, davant l’Església.
- SANT MARTÍ, a les 11 del matí, davant la Rectoria.
- La CELLERA, a les 12’40 matí, Plaça de l’Església.

VIDA DE LES PARRÒQUIES
HORARI d’ESTIU del Mossèn:

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
2 Juliol, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Família Roca-Serrat
(20 h., Anglès), Celbr. Paraula
(20 h. La Cellera) - - -

3, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Família Boada-Escura / acció de gràcies a
la M. de Déu del Remei / Família Hereu-Tarrés / Maria Font
Pèlach i família.
(10’30 h. Osor) Celbr. Paraula.
(12 h. La Cellera) Celbr. Paraula
(18 h. a St. Pere Sestronques) - - ---

9, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Montserrat Serrat Gelada / Lluís Viñas
(aniv.)
(20 h., Anglès), Família Puig-Badosa
(20 h. La Cellera) Celbr. Paraula

10, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Paquita Xarles / Maria Font Pèlach i família.
(10’30 h, Sant Martí), Celebr. Paraula.
(10’30 h. Osor) Família Torrent-Cornet / Teresa Casas Ferrer.
(12 h. La Cellera) - - -

durant el mes de Juliol, els dilluns (a La Cellera) i els dimarts (a Anglès), en comptes de la Missa hi haurà Celebració de la Paraula.

BAPTISME.
ANGLÈS. Dissabte, dia 25, a l’Església Parroquial de St.
Miquel d’Anglès, ha rebut el Sagrament del Baptisme el
nen IVAN GONZÁLEZ SIDERA, fill d’Antonio i Lídia. L’han
apadrinat l’ Eloi Font i la Natàlia Pereira.

DIADA de CORPUS.
La col·lecta del diumenge de Corpus, que es destina a
les Càritas de les nostres Parròquies, va recaptar les següents cantitats:
–
ANGLÈS		
550 €
–
LA CELLERA		
386 €
–
BONMATÍ		
245 €
–
St. MARTÍ SAPR.
250 €
–
OSOR			
170 €

PELEGRINATGE A LOURDES del nostre
Arxiprestat.
Hem vingut anunciant que encara no ens hem vist capaços d’organitzar el pelegrinatge de cada any, a començaments de Juny. Hi ha gent dels nostres pobles que
pregunten quan s’hi anirà.
Aquest any ens han ofert d’afegir-nos al pelegrinatge
“del Rosari” que s’organitza des de Girona, els dies 1,
2 i 3 d’Octubre. Les condicions són les mateixes dels
altres anys.
Els qui estiguin interessats en participar-hi, que ho notifiquin aviat a les parròquies, perquè ara ens hem de coordinar amb Girona.

PARAULES DE MONS. SANTIAGO AGRELO
arquebisbe emèrit de Tànger, en motiu dels morts que
hi ha hagut a la tanca de Melilla.
(fracments)
No preguntes.
La culpa es de los muertos. Los violentos son los
muertos. Los responsables son los muertos.
Las autoridades de los pueblos sólo pueden felicitarse de haber conseguido que los violentos estén muertos, que los sin derechos estén muertos, que los sin
pan estén muertos.
Y se felicitan, y se aplauden, y se animan a continuar
matando a jóvenes africanos sin derechos y sin pan.
Yo no puedo decir que los responsables de esas
muertes son los Gobiernos de España y Marruecos;
yo no puedo decir que los Gobiernos de España y
Marruecos tienen las manos manchadas de sangre;
yo no puedo decir que los Gobiernos de España y
Marruecos llenan de víctimas un frio, cruel, prolongado e inicuo corredor de la muerte.
No lo puedo decir, pero lo puedo pensar, y es lo que
pienso.

