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
31 de Juliol de 2022 - DIUMENGE 18è. 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
CELEBRAR EL SANT O L’ANIVERSARI
Diumenge passat, en acabar la Missa, vaig voler recordar que
aquests últims dies del mes de Juliol estaven marcats per un bon
nombre de sants i santes ben populars i molt usuals entre nosaltres:
Sta. Mª Magdalena (dia 22), Sta. Cristina (dia 24), St. Jaume (dia
25), St. Joaquim i Sta. Anna (dia 26), Sta. Marta (dia 29), St. Ignasi
(dia 31).
Tots aquests noms ens son familiars i segur que responen a persones concretes i cares conegudes. Per això vaig voler fer un toc
d’atenció per tal que no ens descuidessim de felicitar els qui porten
aquests noms en el dia del seu sant, la seva onomàstica.
Celebrar el dia del naixement (el “cumple”) és ben important: és recordar el començament d’una vida. Però vull afegir-hi: ¿no és més
important recordar el “sant” que s’ha escollit com a “patró” per
aquella vida que comença?
Cada nom porta una història, una virtut, un exemple a imitar: el gran
amor de Mª Magdalena, la valentia de Sta. Cristina siguent només
una adolescent, la fermesa de St. Jaume essent el primer apòstol
que va donar la vida, la bondat i delicadesa amb què Joaquim i
Anna van educar la seva filla Maria, l’hospitalitat de Sta. Marta que
acollia Jesús a casa seva, l’intrepidesa de St. Ignasi que el va portar
a fundar la Companyia de Jesús.
Una data són només uns números. Darrera d’un nom hi ha tota una
història i una vida.
Pare i padrins: mireu-vos-hi una mica a l’hora d’escollir el nom pels
vostres fills i, quan ho puguin entendre, expliqueu-los-hi qui era el
seu patró ... i celebreu-ho.

Evangeli

---

Diu Jesús: “Vigileu! Guardeu-vos de tota ambició de posseir riqueses, perquè ni que algú
tingués diners de sobres, els seus béns no li
podrien assegurar la vida”.

6 d’Agost, dissabte –

Si algú dedica tots els esforços de la seva vida a
apilonar diners i riqueses, podrà ser el més ric del
cementiri. I prou. No se n’endurà ni cinc cèntims.
Es presentarà davant Déu amb les mans buides.
Diu Jesús: “Feu-vos rics als ulls de Déu”.

AGENDA
VACANCES del MOSSÈN:
Els dies 1-2-3-4 d’Agost, Mn. Josep Mª serà
fora. Per aquesta raó no hi haurà Despatx Parroquial a Anglès el dimecres, dia 3.
Es poden fer encàrrecs i consultes al Despatx
Parroquial de La Cellera (dimecres, de 10 a 12 del
matí. Tel: 972 421 664).
Per a qualsevol urgència es pot trucar al diaca,
Mn. Josep Farrerons. Telf. 608 846 956.
LA CELLERA. Divendres, 5 Agost: FESTA dels
Sants JUST i PASTOR.
Com que aquest any la diada dels Sts. Just i
Pastor s’escau en dissabte, la Festa dels Sants
Nens màrtirs s’avança al divendres. A les 7 h
de la tarda hi haurà la celebració de la Missa a
l’Ermita, a l’exterior, a l’ombra. En acabar es servirà berenar i beguda.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
30, dissabte –
(18 h., Bonmatí), - - (20 h., Anglès), Celebr. Paraula
(20 h. La Cellera) Pere Auseller Rigau i Maria
Cerver Coll / Víctor Vicente Borges (3r aniv.).

31, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Andreu Boada Llorens (aniv.) /
Maria-Dolors 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) - - -

(18 h., Bonmatí), - - (20 h., Anglès), Celbr. Paraula.
(20 h. La Cellera) - - -

7, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Família Artigas-Ysach / Família
Boada-Escura / Família Hereu-Tarrés / Maria
Font-Pèlach i família / acció de gràcies a la Mare
de Déu del Remei.
(10’30 h, Sant Martí), Roser Bosch i família.
(10’30 h. Osor) Celbr. Paraula.
(12 h. La Cellera) Celbr. Paraula.

VIDA DE LES PARRÒQUIES
MATRIMONI.
CONSTANTINS. El passat divendres, 22 de Juliol, van contreure Matrimoni a la Capella de la
Mare de Déu de Calders (Constantins) en XAVIER
DONAT AMALRICH, nascut a Canet d’Adri, i la
CARLA PINEDA FITA, nascuda a Biure, i que resideixen a Domeny (Girona). Va oficiar la celebració
del Sagrament el diaca Mn. Ignasi López. Felicitats als nous esposos !

ELS CLAUS DE LA PORTA.
Hi havia un nen que tenia molt mal geni. El
seu pare li va regalar una capsa de claus i li va
dir que, cada vegada que perdés el control,
havia de clavar un clau al darrera d’un porta
de fusta.
El primer dia, aquell nen va clavar trenta claus.
Al cap de pocs dies, aprengué a controlar la
ràbia i la quantitat de claus disminuí.
El seu pare li suggerí que, per a cada dia que
aconseguís controlar-se, arranqués un clau.
Al cap d’un temps, un dia el nen pogué explicar:
– Pare, ja he tret tots els claus.
– Has fet bé, però fixa’t en els forats que han
quedat a la porta. La porta mai no tornarà a
ser la mateixa. Quan dius quelcom amb ràbia,
deixes una cicatriu com aquestes.
– Perdona’m si alguna vegada he deixat un
“forat” a la teva porta.

