
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
- 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 de les misses

Evangeli

   Uns, que no creien en l’altra vida, ridiculitzaven la vida dels ressus-
citats.
   Jesús els recorda que Déu va dir a Moisès: “El Senyor és el Déu 
d’Abraham, Déu d’Isaac i Déu de Jacob. Déu no és Déu de morts, 
sinó de vius perquè, per a ell tots viuen.”

Cada bisbat és una “Església particular”. El “pare i pastor” de cada Es-
glésia és el bisbe d’aquell lloc. En aquest moment l’Església de Girona 
està orfe. No tenim bisbe. Estem pregant i esperant que ens n’enviïn 
un.
Cada bisbat està format per un determinat nombre de parròquies, a les 
que el Sr. Bisbe hi envia capellans i diaques per fer l’acompanyament 
dels fidels i celebrar els sagraments.
Si totes i cada una de les parròquies depenen del mateix “pare-pas-
tor”, que és el bisbe, això vol dir que totes les parròquies són germa-
nes. Formem una família nombrosa on hi ha germans joves i molt vells, 
grans i petits, rics i pobres, amb molta vitalitat o amb poca. Però totes 
les parròquies som germanes.

I com a bons germans ens hem d’ajudar els uns als altres a poder de-
senvolupar un bon treball pastoral i evangelitzador a totes i cada una 
de les comunitats cristianes del nostre bisbat.

Els que hi entenen ens diuen que el futur de l’Església al nostre país es 
concretarà en petites comunitats de creients convençuts i decidits, que 
lliurement hauran fet opció per aprofundir en l’Evangeli, celebrar la fe, i  
viure a l’estil i exemple de Jesús.
Com més petites siguin les comunitats, més ens necessitarem els uns 
als altres. La “GERMANOR” deixarà de ser una paraula bonica per es-
devenir, cada dia més, una actitud indispensable per formar ESGLÉSIA.

AVUI:  DIADA DE “GERMANOR”

6 de NOVEMBRE de 2022  -   DIUMENGE  32è durant l’ANY



INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS

VIDA DE LES PARRÒQUIESAGENDA

LA DONA PERFECTE  (conte oriental)

Dos amics tenien aquesta conversa:
– Així que no et penses casar mai?
– Quan era jove em vaig decidir a buscar la 
dona perfecta. Vaig travessar el desert, vaig ar-
ribar a Damasc i hi vaig conèixer una dona molt 
espiritual i molt bonica; però no sabia res de les 
coses d’aquest món. Vaig continuar viatjant fins 
que em captivà una dona que coneixia el món 
social i el de l’esperit, però no era maca. Vaig 
prosseguir la ruta fins al Caire, on vaig sopar a 
casa d’una noia bonica, religiosa i coneixedora 
de la realitat.
– I per què no t’hi vas casar?
– Ah, amic meu !  Lamentablement ella també 
volia un home perfecte.

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Només l’amor, el veritable amor, ens farà per-
fectes.
Diu Jesús: “Sigueu perfectes com el vostre Pare 
celestial és perfecte”. (Mt.5, 48)

5, dissabte –  
(18 h., Bonmatí),   Carme Surroca i Joan Montjé / 
Esposos Joan Fontané Figareda i Tàrsila Marcos 
Villarín.
(19’30 h., Anglès),  Celbr. Paraula.
(20 h. La Cellera) Mª Rosa Pont Puig.

6, DIUMENGE
 (9 h, Anglès), Família Boada-Escura / Acció de grà-
cies a la Mare de Déu del Remei / Família Hereu-
Tarrés / Maria Font Pèlach i família Font-Colomer / 
Josep Figueras Vinyoles (aniv.).
(10’30 h, Sant Martí),  -  -  -
(10’30 h. Osor)  Celbr. Paraula.
(12 h. La Cellera)  Celbr. Paraula.
- - -
 
12, dissabte –  
(18 h., Bonmatí),  Eugeni Casacuberta (aniv.) i família.
(19’30 h., Anglès),  Família Carreras-Caballé.
(20 h. La Cellera)  Celbr. Paraula.

   En aquest moment no hi ha res a ressaltar.
   Els “Consells Parroquials” van preparant-se per 
viure profitosament el temps d’ADVENT, que ja te-
nim a prop, i que ens ha de portar a celebrar un 
NADAL ple de sentit.

Dimarts, dia 8. ANGLÈS.
Reunió del Consell Parroquial. A les 20 h a La Doma.

Dimecres, dia 9. AMER.
Aniversari de la Consagració de l’Església Parro-
quial. Missa a les 19 h. No hi haurà Missa a LA 
CELLERA.

Dissabte, dia 12. CÀRITAS.
Trobada Diocesana del Voluntariat de Càritas, a Ba-
nyoles, de les 10 h del matí a les 2 h del migdia.

Diumenge, dia 13. SANT MARTÍ SAPRESA.
A les 10’30 h. Missa en honor de St. Martí, Patró de 
la Parròquia. Acompanyarà la Coral “Cors Alegres” 
d’Anglès.

   Déu és l’origen de la vida i de tot l’univers. Déu és 
vida o dóna vida. I sobre aquesta terra els animals, 
les plantes i les persones van transmetent aquesta 
vida. El matrimoni té aquesta finalitat.

   Però quan un ja ha entrat en l’eternitat de la vida 
al costat de Déu, ja no caldrà que es torni a casar; 
ja no cal que transmeti més la vida. Llavors la vida 
ja és eterna.

13, DIUMENGE
 (9 h, Anglès), Família Artigas-Farrés / Lluís Valls, 
Josep Figueras, Maria Viñets i família / Joan Vila-
plana Nou (aniv.) i família / Maria Font Pèlach i famí-
lia Font-Colomer.
(10’30 h, Sant Martí), Pel Poble.
(10’30 h. Osor)  Celbr. Paraula.
(12 h. La Cellera)  -  -  -


