
L A  VA L L  D E  L E S  E S G L É S I E S
SUPLEMENT DEL FULL PARROQUIAL

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

Anglès · Bonmatí · Constantins · La Cellera de Ter · Osor
Sant Julià del Llor · Santa Maria del Coll · Sant Martí Sapresa

DISSABTE ANTICIPADA
- 18’00h a Bonmatí
- 19’30h a Anglès
- 19’30h 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 de les misses

Evangeli

L’evangeli de Mateu ens narra la 
transfiguració resplendent de Je-
sús davant els seus deixebles, i es 
pot escoltar la veu de Déu que els 
diu: “Aquest és el meu Fill, el meu 
estimat, en qui m’he complagut; 
escolteu-lo”.

   Déu té un projecte salvador sobre 
la humanitat. I, per dur-lo a terme, 
envia el seu Fill a aquest món. Però 
aquesta missió serà dura de dur a 

El dissabte passat, dia 25 de Febrer, el Bisbat de Girona va fer la presen-
tació d’un nou servei adreçat directament a les famílies, a les persones 
que experimenten alguna dificultat en la seva convivència, o en l’educació 
dels fills, o en qualsevol altre aspecte de la vida familiar.
Aquest “centre” es defineix com un “espai d’acollida i acompanyament”, 
un lloc on “sentir-se escoltat per poder compartir aquelles situacions que 
ens neguitegen i cercar junts camins, suports i ajuts per a la millora”.

Recordo que en una reunió una senyora va exclamar: “les famílies!, hem 
de cuidar les famílies!”. Expresava en veu alta allò que molts pensem: 
“com ha canviat la convivència familiar!”  Es donen tants models de con-
vivència que molts ens hi veiem ben perduts. I ens preocupa tan la felicitat 
i benestar dels pares, com la correcta educació dels fills.

Penso, doncs, que aquest “Centre d’Acompanyament Familiar” pot oferir 
una bona ajuda, un “acompanyament personalitzat” a les persones que 
són conscients que la seva convivència pot millorar.
Hi ha moltes situacions en les que desitjariem algú al nostre costat, per 
“caminar junts”:  dificultats en la convivència, situacions de pèrdua i de 
dol, trencaments matrimonials, solitud en l’edat avançada, educació d’in-
fants i adolescents, viduïtat, matrimonis sense fills, famílies monoparen-
tals, etc.

Es pot contactar amb aquest servei a través de
Mòbil i WhatsApp: 618 601 712 i també per e-mail cafcamins21@gmail.com

Hem de cuidar molt les nostres famílies.

CENTRE  d’ACOMPANYAMENT  FAMILIAR

5 de MARÇ de 2023  -   DIUMENGE  2on. de QUARESMA



INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS

AGENDA

VIDA DE LES PARRÒQUIES
PREGÀRIA PER FER CAMÍ.
2on. Diumenge de QUARESMA.

Jesús,
nosaltres, com Pere , Jaume i Joan,
volem retirar-nos amb vós a la muntanya
del silenci i de la contemplació
per gaudir de la vostra presència
i acollir el vostre missatge d’esperança.

En la societat on vivim,
és difícil de creure i d’esperar.

Per a poder donar raó de la nostra fe,
necessitem estar amb vós,
sentir el vostre amor
i escoltar les vostres paraules,
que ens faran més forts
en la lluita contra el mal
i en el compliment
de la missió que ens heu confiat.

Enmig de les decepcions de la vida,
ajudeu-nos a mantenir viva l’esperança.

5, DIUMENGE
 (9 h, Anglès), Família Boada-Escura / Acció de gràci-
es a la M. de Déu del Remei / Família Artigas-Ysach 
/ Laura Barrabés Palacín / Antonio Tomàs i Tomàs / 
Joaquim Porcell Agustí (aquesta setmana).
(10’30 h, Sant Martí),  Joan i Joaquim Garriga Pèlach 
i família.
(10’30 h. Osor)  Celbr. Paraula
(11 h. La Cellera)  Celbr. Paraula.
- - -
 
11, dissabte –  
(18 h., Bonmatí),  -  -  -
(19’30 h., Anglès), Miquel Badosa Martí i Clara Puig 
Servosa.
(19’30 h. La Cellera – Celbr. Paraula) Josep Llagostera 
i Ramon Guitart / Adela Casas Carreras (3r aniv. mort) 
i per ella i el seu marit, Joaquim Bosch Vergés (aniv. 
Casament).

12, DIUMENGE
 (9 h, Anglès), Família Artigas-Farrés / Laura Barrabés 
Palacín.
(10’30 h, Sant Martí), Celbr. Paraula.
(10’30 h. Osor)  Dolors Casas Ferrer.
(12 h. La Cellera)  Acció de gràcies / Adela Casas Car-
reras (3r aniv. mort) i per ella i el seu marit, Joaquim 
Bosch Vergés (aniv. Casament).

DEFUNCIONS a ANGLÈS.
   Fa dues setmanes ens va deixar en JOSEP VILA 
SARSANEDAS. Aquest dissabte, dia 4 de Març, hem 
celebrat el seu “funeral”. Havia nascut a La Cellera, ha 
viscut a Anglès i ha mort a Salt, el dia 21 de Febrer. 
Tenia 77 anys. Estava casat amb Maria Grabulosa Pa-
gespetit.

   També ens ha deixat en JOAQUIM PORCELL AGUS-
TÍ, a l’edat de 91 anys. Havia nascut a Anglès. Última-
ment vivia a Girona, on ha mort el dia 28 de Febrer. 
Estava casat amb Anna Hernández Reales.

 Que descansin en la pau de Déu.

Aquesta setmana:
La Missa a LA CELLERA serà els dies dilluns, dimarts 
i divendres.

Dia 6, dilluns. ANGLÈS.
Reunió del Consell Parroquial, a 3/4 de 8 del vespre 
a La Doma.

Dia 8, dimecres. LA CELLERA.
Reunió del Consell Parroquial. A les 20 h. a La Rec-
toria.

Dia 10, divendres. ANGLÈS.
Reunió de Presidents de les Càritas Parroquials de 
l’Arxiprestat. A les 10 h. a “La Doma”.

Dia 10, divendres. VIA CRUCIS.
Es pot participar en aquesta devoció quaresmal a:  
BONMATÍ, a les 3 h de la tarda / a LA CELLERA, a 
2/4 de 7 de la tarda.

terme. Jesús haurà de fer front a moltes dificultats i 
atacs personals. Hi deixarà la vida.
   Per això, abans que els deixebles no s’espantin i re-
butgin el Jesús clavat a la Creu, ara tenen la ocasió de 
veure’l radiant i lluminós, amb un esclat de llum que ni 
la mort podrà apagar. Perquè ressuscitarà.
   La veu del Pare ens diu clarament a qui hem de se-
guir i d’escoltar.

4, dissabte –  
(18 h., Bonmatí),   -  -  -
(19’30 h., Anglès), Celbr. Paraula)
(19’30 h. La Cellera)  Josep Llagostera i Ramon Gui-
tart / Maria Cerver Coll i Pere Auseller Rigau / Acció 
de gràcies.


