
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

Jesús digué als seus deixebles: “Vosaltres sou la llum del món... la vostra llum 
ha de resplandir davant la gent. Llavors, en veure el bé que heu obrat, glori-
ficaran el vostre Pare del cel”.

   La forma de viure dels cristians ha de ser veritable llum per al nostre món. Quina 
llum necessita avui la nostra societat?  Quin testimoni hem de donar?
   Cada un de nosaltres ha de ser testimoni vivent de pau, de perdó, de reconciliació, 
de solidaritat, de germanor, de sinceritat, de justícia, de fe sincera i ben arrelada.
   Llavors, pel testimoni dels cristians, el món podrà creure en el Déu-Pare que ens 
ha mostrat Jesús.

L’Arquebisbe de Rabat (Marròc), Mons. Cristóbal López, comenta en una revista 
que pels volts de Nadal acostuma a rebre una targeta de felicitació per la celebra-
ció de l’Any Nou. Aquesta felicitació li envia el Ministre d’Afers Islàmics del Govern 
del Marròc, el Sr. Ahmed Toufiq.
La d’aquest any comença així: “Benvolgut germà en la Fe”.  
El Sr. Arquebisbe comenta amb gran satisfacció que el Ministre d’un país musul-
mà (gairebé el 100%) s’adreci a ell com a “germà en la Fe”. És tot un reconeixe-
ment que la fe en un sol Déu i Pare de tots ens ha d’agermanar, i no pas enfrontar.

Segueix l’escrit dient que, els qui tenen responsabilitats en el fet religiós, han de 
recordar a la gent la felicitat que aconseguiran “guiant-se per la fe sincera, per 
l’amor i per les bones obres”. És una declaració de principis que val per a totes 
les religions i que -tant de bo- tots ho tinguessim en compte.

Acaba amb aquest desig: “Que Déu el beneeixi”.
Diu l’Arquebisbe: Jo estic molt acostumat a beneir la gent, i ho faig amb gust i ge-
nerositat, perquè sé que és Déu qui els beneeix. Però quan és un ministre musul-
mà que demana la benedicció de Déu per a mi, això sí que m’arriba al fons del cor.

Per Nadal i Any Nou haurem rebut quantitat de missatges desitjant-nos felicitat i 
prosperitat. És lo que la societat proclama.
Potser no n’hem rebut o enviat gaires que demanin la benedicció de Déu. És el 
que ens ha d’inspirar una Fe autèntica.
Sapiguem aprendre de tot aquell que, seguint amb sinceritat la seva religió, és 
capaç d’anomenar-nos “Benvolgut germà en la Fe”.

GERMÀ EN LA FE

5 de FEBRER de 2023  -   DIUMENGE  5è. durant l’ANY



INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS

AGENDA

VIDA DE LES PARRÒQUIES

PROJECTE 2023
(Arxiprestat Ter-Brugent)

“MILLORA D’UNA ESCOLA DE PRIMÀRIA I PRE-ESCO-
LAR A ST. KIZITO (UGANDA)”

St. Kizito es troba en una regió d’Uganda (Àfrica Est) molt 
forestal i abundant en pluges. El terreny és fangós i insalu-
bre. Es practica una agricultura de subsistència. Hi ha mal-
nutrició, inseguretat alimentària, precocitat en els matrimo-
nis, abandó i fracàs escolar. També en aquesta zona hi ha 
diversos camps de refugiats.
L’única escola que tenen és de fang i canyes que, quan 
plou, es fa impracticable.

Projecte:  Construcció de dos blocs d’edifici on hi hagi 7 
aules, oficina i Sala de Professors. Construir dos blocs de 
letrines, i dos dipòsits (30.000 l. cada un) per recollir l’aigua 
de la pluja. Comprar pupitres i mobiliari.

Cost total del Projecte: 119.584’ - €.
La gent del lloc hi posa el treball no qualificat i el transport 
de materials.
El Bisbat de Hoima ha cedit el terreny i en portarà la super-
visió.
Beneficiaris directes: els 916 nens/es ja inscrits.

Objectiu: millorar les condicions educatives i reduir les ma-
lalties i l’abandonament escolar.

4, dissabte –  
(18 h., Bonmatí),  -  -  -
(19’30 h., Anglès),  Celbr. Paraula.
(19’30 h. La Cellera)  Jordi Gifre Serarols (3er. Aniv.)

5, DIUMENGE
 (9 h, Anglès), Montserrat Campolier Tarrés (1er. Aniv.), Jo-
sep Campolier Palomer i Maria Tarrés Arnau / Pere Mata-
mala Llunell (4rt. aniv.) / Família Boada-Escura / Acció de 
gràcies a la M. de Déu del Remei / Roser Vidal i Joan Julià / 
Esposos Mauro Sànchez i Montserrat Fauchs (aniv.).
(10’30 h, Sant Martí), -  -  -
(10’30 h. Osor)  Celbr. Paraula.
(12 h. La Cellera)  Celbr. Paraula

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

12, DIUMENGE
 (9 h, Anglès),  Família Carreras-Caballé / Lluís Tomàs To-
màs i Xavi Tomàs Figueras.
(10’30 h, Sant Martí), Celbr. Paraula.
(10’30 h. Osor)  Ramon Busquets Julià i Àngela Bosch Doris.
(12 h. La Cellera)  Aurora Bohigas Soler (1er. Aniv.) i Joa-
quim Vila Torrent.

Amb la FESTA de la CANDELERA es va donar per finalitzat 
tot el temps d’ambient nadalenc. Ara toca retirar (si no s’ha 
fet ja) els pessebres de les Esglésies i llocs públics.

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 8 h. del vespre, a La Rec-
toria.

Dia 9. dijous. ANGLÈS. 
Reunió de Mares del 1er. Curs de Catequesi. A les 5’15 h de 
la tarda a La Doma.

Dia 12, diumenge. A TOTES LES PARRÒQUIES. 
Diada de “Mans Unides”. Les col·lecta extraordinària 
d’aquest dissabte-diumenge es destina a finançar el PRO-
JECTE que hem assumit al nostre Arxiprestat.

VULL SER LLUM PER ALS 
GERMANS

Senyor,
és important que tot jo
estigui il·luminat
amb la llum del vostre Esperit,
perquè en mi no hi hagi lloc
per a l’egoisme i la indiferència,
que enfosqueixen el cor i l’enteniment.

El profeta Isaïes em recorda
que l’amor i la generositat
omplen de llum la nostra vida,
donen la saviesa i obren el camí
a l’amistat amb Déu i amb els germans.

Que, amb les meves actituds
assenyades i solidàries,
pugui ser  llum per als altres.

P. Josep Codina Farrés


