
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

Diu l’evangeli de St. Lluc:  “els 
pastors anaren a Betlem i 
trobaren Maria i Josep, amb 
el nen a la menjadora... Maria 
conservava aquests records 
en el seu cor i els meditava.”

   El dia en què comença un nou 
any, som convidats a mirar Je-
sús amb la mateixa mirada que 
tenia la seva mare, Maria.
   Una mirada de tendresa, enmig de l’egoisme del món; una mirada rica en 
amor, enmig de la pobresa d’aquell estable; una mirada plena de pau, perquè 
Maria era capaç de conservar en el seu cor tot el que veia, i era capaç de 
meditar i descobrir com Déu actua i es fa present entre aquelles persones de 
bona voluntat i d’una fe ben ferma. I això dona molta pau.

Estem començant un “nou any”. Ara haurem d’acostumar-nos a posar el 3. 
Ja som al 2023 !
Els més “innocents” fan llargues llistes de desitjos de tot lo possible o impos-
sible que voldrien aconseguir durant aquest any.
Els més “realistes” es pregunten: “Què veurem de nou aquest any? Què 
ens passarà?”

Jo em situo en aquest segon grup. Hem vist tantes coses noves, tants canvis 
en la vida i en les relacions socials aquests últims anys...!  Per això, amb cu-
riositat i amb un cert recel, m’estic preguntant: què més ens tocarà veure?

El Papa Francesc, a la seva carta del 1er. de Gener, Diada de la Pau, ens dona 
una bona pista per mirar endavant. Comença per fer-nos una pregunta: Què 
hem après de la situació de pandèmia que hem viscut?
La paraula clau del Papa Francesc és aquesta: “JUNTS”. La convicció més 
evident és que “tots ens necessitem”.
Diu el Papa: La pandèmia ens ha fet veure que només junts podem superar 
les crisis. Només junts, en la fraternitat i la solidaritat, podrem construir la pau, 
garantir la justícia i superar els esdeveniments més dolorosos.
Després de la pandèmia ens ha arribat la guerra. S’ha trobat una vacuna con-
tra la Covid, però no s’han trobat solucions adeqüades contra la guerra. Per-
què cadascú va a la seva, segons els seus interessos.

M’afegeixo a aquests pensaments del Papa Francesc. I desitjo que puguem 
caminar junts en aquest any que acabem d’encetar.
No aixequem més barreres. No rebutgem ningú. Tots ens necessitem.

Bon Any Nou !

BON ANY NOU!!!

1 de GENER de 2023  -   DIUMENGE de CAP D’ANY



AGENDA

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS

VIDA DE LES PARRÒQUIES

El “nostre” poeta Miquel Vila, tot mirant aquest cel tan 
net dels dies de Nadal, s’ha inspirat. Ens diu que, la nit 
de Nadal, el cel era un espectacle:

FLORS AL CEL EN LA NIT DE NADAL.

Heu vist aquest jardí
on floreixen milions de flors...?
És un jardí cuidat amb Amor
per la mà del jardiner Diví.

Són milions de flors lluint
amb els seus millors encants,
estrelles de la nit parpellejant

de tot l’Univers confluint.

Gaudirem d’aquesta esplendor
en la nit Màgica, serena.

Potser, de l’Univers, serà l’ofrena,
la nit, en què neix el Redemptor?

Miquel Vila

Roca / Lluís Feliu Trías (aniv.) / Família Caparrós-Espi-
nosa / Família Trias-Pujol / Maria Font-Pèlach i família / 
Família Boada-Escura / Acció de gràcies a la M. de Déu 
del Remei / Josep Tarrés Muné (aquesta setmana).
(10’30 h, Sant Martí),  Roser Bosch i família
(10’30 h. Osor)  Celbr. Paraula
(12 h. La Cellera)  Celbr. Paraula
- - -

5, Vigília de Reis.
(18 h., Bonmatí),  -  -  -
(19’30 h. La Cellera)  -  -  -

6, Festa d’EPIFANIA.
(9 h, Anglès),   -  -  -
(10’30 h, Sant Martí), Celbr. Paraula.
(10’30 h. Osor)  Isidre Ripoll i família / Família Suy-Be-
renguer.
(12 h. La Cellera)  -  -  -

7, dissabte –  
(18 h., Bonmatí),   -  -  -
(19’30 h., Anglès), Ramon Caballé Panosa.
(19’30 h. La Cellera)  Celbr. Paraula

8, DIUMENGE
(9 h, Anglès),  Eugeni Torras Roca / Francisca Barnera 
Martí i Salvador Solà Solà / Carme Pèlach Puig (aniv.) / 
Jaume Esteba Sala (7è. aniv.)
(10’30 h, Sant Martí),  Núria Bosch Colomer (!er. aniv.)
(10’30 h. Osor)  Celbr. Paraula.
(12 h. La Cellera)  -  -  -

DEFUNCIÓ.
ANGLÈS. Ens ha deixat en JOSEP TARRÉS MUNÉ, a 
l’edat de 92 anys. Havia nascut a La Cellera de Ter i ha 
mort a Anglès, el dia 24 de Desembre. Era vidu de Fran-
cisca Boadella Sitjas.
   Descansi en la pau del Senyor.

dia 5, dijous.  ANGLÈS.
No hi haurà missa anticipada el vespre. Sí, a Bonmatí (18 
h.) i a La Cellera (19’30 h.).

Dia 6, REIS.
Misses igual que els diumenges.

Dia 8, diumenge. ANGLÈS.
Concert de Nadal. Trobada de Corals, a les 17’30 h. tar-
da, a l’Església Parroquial.

Tenim al davant tot un any
per treballar i edificar
una PAU duradora
i una AMISTAT ben ferma.

BON ANY NOU 2023.

31, dissabte –  
(18 h., Bonmatí),  -  -  -
(19’30 h., Anglès),  Celbr. Paraula.
(19’30 h. La Cellera)  -  -  -

1 de Gener, DIUMENGE. CAP d’ANY.
 (9 h, Anglès), Família Carreras-Caballé / Eugeni Torras 


