
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, parlant als seus seguidors, els 
diu: “Ja sabeu que als antics els van 
manar: “No matis”, i tothom que 
mati, serà reu davant el tribunal. 
Doncs jo us dic: El qui s’enfada 
amb el seu germà, serà reu davant 
el tribunal.”

   Jesús, en el sermó de la muntanya, 
va fent el “programa de vida” dels qui 
el volen seguir. Lo principal que Je-
sús vol donar a entendre és no que-
dar-se amb la lletra, sinó donar-se 
compte de l’esperit que hi ha en cada 
norma o proposta del que Jesús diu. 
L’estil de Jesús va molt més enllà de 
les lleis. Va al cor.

Aquesta és la frase que apareix en els cartells i fulletons de “MANS UNIDES” 
en la campanya d’aquest any. I és una gran veritat, tot i que, moltes vegades, 
no ens ho acabem de creure.
Molts diuen: davant els morts i els estralls que ha ocasionat el terratrèmol de 
Síria i Turquia, davant el problema immens de la sequera i la fam a molts paï-
sos d’Àfrica i Àsia, davant el sofriment i les morts que provoquen les guerres, 
davant el problema dels milers i milers de migrants i de refugiats que busquen 
un país on ser acollits ... què hi puc fer jo?

Si et quedes plegat de braços, si no fas absolutament res, veritablement no 
ajudes a solucionar res.
Però, qualsevol cosa que facis per ajudar (ni que sigui a una sola persona) ja 
és un gran pas endavant.
La multitud està formada per persones individuals, com l’oceà està format 
per milions de gotes d’aigua. Cada persona és molt important. Ajudar a una 
persona ja comença a formar part de la solució.
Hem vist a la TV com, enmig del plor i la desolació pels milers de morts pel 
terratrèmol, quan s’aconsegueix rescatar d’entre les runes un infant amb vida, 
la gent esclata d’alegria. Un infant ha aconseguit viure gràcies a l’esforç d’uns 
voluntaris.

El teu donatiu, la teva coŀlaboració, el teu voluntariat, la teva presència en un 
acte solidari ... per petit que sembli, és molt important.
I fer-ho està a les nostres mans.

“FRENAR LA DESIGUALTAT ÉS A LES TEVES MANS”

12 de FEBRER de 2023  -   DIUMENGE  6è. durant l’ANY



AGENDA

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS

VIDA DE LES PARRÒQUIES

CONFERÈNCIA OBERTA A TOTHOM, so-
bretot als VOLUNTARIS de les CÀRITAS 
PARROQUIALS del nostre ARXIPRESTAT.

12, DIUMENGE
(9 h, Anglès),  Família Carreras-Caballé / Lluís Tomàs To-
màs i Xavi Tomàs Figueras / Emília Soler i Pere Codina / 
Maria Sánchez Reina i Josep Danés Selga (aquesta set-
mana).
(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 Jo-
aquim Vila Torrent.

13, dilluns.
(19 h a La Cellera) Albert Gallart Conill (aniv.).
- - -
 
18, dissabte –  
(18 h., Bonmatí),  -  -  -
(19’30 h., Anglès),  Celbr. Paraula
(19’30 h. La Cellera)   -  -  -

19, DIUMENGE
 (9 h, Anglès),  Lluís Valls, Josep Figueras , Maria Viñets i 
família / Família Artigas-Farrés.
(10’30 h, Sant Martí), Joan Rieradevall Cornellà (2on. 
aniv), la seva esposa Mª Carme Tulsà Valentí, i dif. Famí-
lia Rieradevall / Joan i Joaquim Garriga Pèlach i família.
(10’30 h. Osor)  Celbr. Paraula.
(12 h. La Cellera)  Narcís Farrés i Francisca Quintana.

DEFUNCIONS:
a ANGLÈS.  Ens ha deixat la MARIA SÁNCHEZ REINA, 
a l’edat de 86 anys. Havia nascut a Pechina (Almeria), ha 
viscut a Anglès i ha mort a Sils, el dia 6 de Febrer. Estava 
casada amb Joan Noguer Gelada.

a ANGLÈS. També ens ha deixat en JOSEP DANÉS 
SELGA, a l’edat de 95 anys. Havia nascut a Anglès, i ha 
viscut i mort a Anglès, el dia 8 de Febrer. Estava casat 
amb Núria Creus Hortal.

a BONMATÍ.  Ens ha deixat en FRANCESC CULLELL 
GARAGOU, a l’edat de 96 anys. Havia nascut a Amer i 
ha mort a Santa Coloma de Farners, el dia 7 de Febrer. 
Era vidu d’Àngela Oliveras Planella.

   Descansin tots ells en el repòs de la Casa del Pare.

SAGRAMENT DE LA CONFIRMACIÓ, per a ma-
jors de 18 anys.
   Cada any el nostre Bisbat ofereix aquest Sagrament a 
tots els que no el van rebre quan eren adolescents. És el 
Sagrament que, amb el Baptisme i la Comunió, comple-
ta la “iniciació cristiana”
   És recomanat que el rebin aquells que se’ls hi ha pro-
posat ser Padrins de Baptisme, i també els qui desitgin 
casar-se per l’Església. En alguns llocs és indispensable.
   Les persones interessades cal que ho comuniquin a la 
seva Parròquia, i que es reservin aquestes dues dates:

  - Diumenge, 21 de maig de 2023, a la tarda,
RECÉS DE PREPARACIÓ AL MONESTIR DE SOLIUS

  - Diumenge, 28 de maig de 2023, a la tarda,
CELEBRACIÓ DE LA CONFIRMACIÓ A LA CATEDRAL 
DE GIRONA

11 i 12, aquest dissabte i diumenge: “MANS UNIDES”.
A totes les Misses hi ha Col·lecta Extraordinària per fi-
nançar el projecte de construir una escola a Uganda 
(Àfrica Est).

11, dissabte –  
(18 h., Bonmatí),  Dolors Cubarsí i Lluís Costa / Pilar Roca 
Serrat / Francesc Cullell Garangou (aquesta setmana).
(19’30 h., Anglès),  -  -  -
(19’30 h. La Cellera)  Celbr. Paraula.


