
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
- 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 de les misses

Per al poble d’Anglès, “el Remei” és com una segona Festa Major.
Hi ha molts actes culturals, esportius i lúdics programats. I també els religio-
sos, ja que questa Festa té com a “centre” la devoció ala Mare de Déu del 
Remei que, des del seu cambril, presideix l’Església Parroquial.

Mn. Martirià Brugada (ben conegut i recordat) té un llibret sobre la Mare de 
Déu del Remei on esplica el significat d’aquest nom:
“Remei vol dir tractament o mitjà per obtenir la curació; medicament 
per restablir la salut. També s’aplica a allò que ajuda a una persona a 
recuperar la seva dignitat, l’equilibri emocional, o que és ajut, consol o 
auxili en una situació difícil.”

Com que tots, en un moment o altre, ens veiem afectats pel desànim o la 
falta de salut, segurament per això té tanta devoció aquesta advocació de 
Maria, la “Mare de Déu del Remei”.

A les “Cobles a la Verge del Remei d’Anglès” hi trobem una referència a dos 
dels signes que acompanyen la imatge: les claus i la vara d’alcalde, fent 
referència a la tradició que la Mare de Déu va tancar la vila a la pesta, i que 
va protegir el poble amb la boira que va desorientar els soldats francesos.
Diuen així: “Quan el francès mogut per fam de guerra / volia el poble 
devastar, / embolcallant amb boira nostra terra / per nostra fe la vàreu 
Vós salvar”. “La pesta i fam la vila ens assolava / trencant arreu la vida 
als habitants, / fins que el remei de vostra mà de Mare / ens va salvar 
oïnt els nostres clams.”

Aquesta devoció no s’ha quedat tancada en el poble d’Anglès, sinó a tota la 
rodalia. També aquestes “Cobles” s’hi refereixen:
“Corona us fan els pobles que us 
voltegen / i Puig de Frou de bàcul 
sobirà, / Riera i Ter amb sa remô 
us festegen / als vostres peus can-
tant-vos sens parâ.”
“Si Santa Bàrbara el vostre tron 
admira / amb Bonmatí, Vilanna i 
Sant Julià, / també Trullàs joiós en 
Vós s’inspira / i amb Sant Martí de 
guarda sempre us fa.”

Desitjo a tota la contrada que pugui 
celebrar de cor aquesta Festa de la 
nostra Mare del Remei.

AVUI: FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL REMEI

9 d’ OCTUBRE  de 2022  -   DIUMENGE 28 durant l’ANY



INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS

AGENDA

VIDA DE LES PARRÒQUIES
COM TENIR ACCÉS AL FULL “LA VALL 
DE LES ESGLÉSIES”, si no s’ha pogut 
recollir a l’Església.

    Hi ha un bon nombre de persones que, tot i 
que no resideixen als nostres pobles o no surten 
de casa, tenen interès en saber les notes, horaris 
i dades que apareixen cada setmana en aquest 
“SUPLEMENT”.
    S’hi pot accedir a través d’INTERNET. Us expli-
quem els “passos” a fer:

1. Anar al cercador “GOOGLE” i escriure: 
Bisbatgirona.cat
2. Clicar on diu PARRÒQUIES
3. On diu CERCA, escriure-hi el nom d’ANGLÈS o 
de LA CELLERA
4. Surt una altra pàgina amb el nom de la 
parròquia en vermell. Clicar.
5. Surt una foto de l’Església Parroquial. Més avall 
diu (en vermell) SUPLEMENT DEL FULL PARRO-
QUIAL. Cliqueu a sobre, i ja el teniu.

8, dissabte –  
(18 h., Bonmatí),  Pilar Roca
(20 h. La Cellera)  Josep Expòsito Roura (aquesta setmana)

9, DIUMENGE
 (9 h, Anglès),  Paquita Xarles /  Maria Font Pèlach i fa-
mília / Germª. Dominica Remei Reverter Talleda.
(10’30 h, Sant Martí),  Celbr. Paraula.
(10’30 h. Osor)  Lluís Jordà Vila.
(12 h. La Cellera)  Celbr. Paraula.
(12 h. Anglès)  Difunts devots de la Mare de Déu del Remei.

- - -
 
15, dissabte –  
(18 h., Bonmatí), Lluïsa Angelats / Benet Reixach 
Peracaula.
(20 h., Anglès), Miquel Badosa i Clara Puig.
(20 h. La Cellera)  Celbr. Paraula

16, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Família Artigas-Ysach / Família Artigas-
Farrés / Esposos Mauro Sánchez i Montserrat Faucs / 
Lluís Valls, Josep Figueras, Maria Viñets i família / Maria 
Font Pèlach i família.
(10’30 h, Sant Martí), Germans Joan i Joaquim Garriga 
Pèlach / Roser Bosch i família.
(10’30 h. Osor)  Celbr. Paraula.
(12 h. La Cellera)  Acció de gràcies a la Mare de Déu 
de Sales pels 60 anys de matrimoni de la Concepció i 
l’Albert.

BAPTISME
OSOR. Diumenge, dia 2 d’Octubre, va rebre les aigües 
del Baptisme la nena JÚLIA NÚÑEZ COMPANY, filla de 
Xavier i Anna, que viuen a Sant Feliu de Guíxols, i tenen 
residència també a Osor. La van apadrinar el seu oncle 
Àngel i els seus avis materns.
    Benvinguda a la família cristiana.

DEFUNCIONS:
OSOR. Ens ha deixat l’ANTÒNIA RIERA ANGLADA. Era 
filla d’Osor i ha mort a Osor el dia 1 d’Octubre, a l’edat 
de 95 anys. Era vídua de Pere Cros Palomeras.

LA CELLERA. Ens ha deixat en JOSEP EXPÓSITO 
ROURA, a l’edat de 86 anys. Havia nascut a Sant Julià 
del Llor i ha mort a Salt, el dia 4 d’Octubre. Estava ca-
sat amb Àngela Vilarrasa.
    
Descansin en la pau de la Casa del Pare.

ANGLÈS. Dimarts, 11.
Reunió dels “Amics dels malalts”. A 2/4 de 5 h de la 
tarda a la Rectoria.

Dimecres, dia 12. Festa de la M. de Déu del Pilar.
Missa a LA CELLERA, a les 7 h tarda, a Ca les Ger-
manes.

ANGLÈS. Divendres, dia 14.
Celebració de la Missa al Centre de dia “Molí de Cuc”, 
a les 11 h. del matí.

   A l’evangeli escoltem com Jesús cura a 10 lepro-
sos. Un, que era samarità, va tornar a donar gràcies 
a Jesús. Jesús diu: “¿No eren deu els qui han estat 
prurificats? ¿On són els altres nou? ¿Només aquest 
estranger ha tornat per donar glòria a Déu?”

   Aquell estranger demostra que té fe en Jesús. No 
va trobar els sacerdots (que no han fet res per ell). Va 
a trobar Jesús, a donar-li gràcies; i dóna glòria a Déu 
postrat als peus de Jesús.
    Aquell estranger ha trobat la curació del seu cos i la 
salut per la seva ànima.
    Jesús ens dóna a entendre que la salvació és fruit de 
la confiança en Ell, de l’obediència a la seva paraula, i 
de posar-se en camí.

Evangeli


