
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

Fa poques setmanes, amb els infants que han començat la catequesi en 
vistes a celebrar la Primera Comunió, vam fer una visita a l’Església Parroqui-
al d’Anglès. Alguns -potser- era la primera vegada que hi entraven. Miraven, 
tocaven, preguntaven.

Van mirar detingudament la Mare de Déu del Remei, tocant-li les claus i la 
vara d’alcaldessa; miraven amb curiositat l’Arcàngel Sant Miquel clavant una 
llança al dimoni, al qual no paraven de tocar-li les banyes.

Però davant del Santcrist, davant aquella imatge de Jesús clavat a la creu, 
allà es mantenien tots a una certa distància.

Un vailet em va preguntar: “Per què porta els genolls pelats i amb sang?”
Ràpidament vaig haver d’explicar-li que, quan Jesús caminava carregat 

amb la creu al coll i enmig d’espentes dels soldats, fàcilment queia a terra. I 
quan un cau, es pela els genolls i li surt sang. Em va semblar que ho entenia 
això de pelar-se els genolls.

Però després van anar sorgint moltes més preguntes sobre el per què es-
tava clavat amb claus a la creu. Ja us ho podeu imaginar !

Jo li vaig prometre que, a la catequesi, ho aniríem explicant tot quan fos el 
moment.

Dins meu pensava: Per què els pares cristians no acompanyen als seus 
fills petits a visitar els nostres temples? Per què no expliquen què significa el 
Santcrist que presideix tants llocs de reunió i de pregària de les parròquies i 
d’alguna casa de cristiana?

Pares: si-us-plau, parleu de Jesús als vostres fills. Sapigueu buscar i tro-
bar les paraules per explicar-los-hi una mica de la vida de Jesús, des del 
pessebre de Betlem fins a la creu del Calvari.

Hi ha evangelis, en forma de “còmic”, amb dibuixos entenedors per als 
infants. Hi ha moltes maneres senzilles d’anar explicant qui és Jesús per a 
nosaltres. Només cal dedicar-hi una mica de temps i posar-hi tot el cor.

PARLAR DE JESÚS

13 de NOVEMBRE de 2022  -   DIUMENGE  33è durant l’ANY

Evangeli

   Diu l’evangeli: “Alguns parlaven del Temple, fent notar les seves pedres mag-
nífiques i les ofrenes que el decoraven. Jesús digué: “Això que veieu, vindran 
dies que tot serà destruït: no quedarà pedra sobre pedra”.



INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS

AGENDA

VIDA DE LES PARRÒQUIES

ELECCIONS A LA FUSTERIA.

En una fusteria, les eines decidiren elegir un president.
Cada eina anà oferint el seu candidat.

- Al martell:  Tu no, sempre estàs picant els altres.
- Al paper de vidre:  Tens un tacte aspre i sempre 
tens friccions.
- Al cargol:  Se t’han de fer moltes voltes perquè ser-
veixis i sempre punxes.
- Al metre:  Tu sempre estàs mesurant els altres se-
gons la teva mida.

Arribà el fuster per servir-se de totes les eines i aca-
bar un moble preciós.
Ja de nit, les eines continuaren l’assemblea.

Prengué la paraula la serra per tancar la discussió:
– Tots tenim defectes. Tot i això, el fuster sap fer-los 
servir, aprofita les nostres qualitats i fa coses belles. 
El martell és fort, el cargol uneix i dóna consistència, 
el paper de vidre afina i poleix les asprors, el metre 
és precís ... Formem un gran equip per ser útils i sen-
tir-nos orgullosos de les nostres capacitats.

-  -  -  -  -  -  -  -

Diu Sant Pau (1ª carta als Corintis): El cos no cons-
ta d’un sol membre, sinó de molts. ... L’ull no pot 
dir a la mà “No em fas cap falta”, ni tampoc el cap 
als peus: “No em feu cap falta”. Ben al contrari: els 
membres del cos que semblen més febles són els més 
necessaris.

A l’Església, en aquest Poble de Déu, tots hi tenim 
un lloc i tots hi som necessaris.

(10’30 h, Sant Martí), Pel Poble.
(10’30 h. Osor)  Celbr. Paraula.
(12 h. La Cellera)  Francesc Vila Grabulosa (aquesta setmana)

- - -
 
19, dissabte –  
(18 h., Bonmatí), Benet Reixach Peracaula
(19’30 h., Anglès), Celbr. Paraula
(20 h. La Cellera)  Difunts de la “Quinta del 43”

20, DIUMENGE
 (9 h, Anglès), Família Carreras-Caballé / Roser Vidal i 
Joan Julià i família / Bartomeu Mitjà i Catalina Vila i famí-
lia / Maria Font Pèlach i família Font-Colomer.
(10’30 h, Sant Martí), Celbr. Paraula
(10’30 h. Osor)   -  -  -
(12 h. La Cellera)  Francesc Vila Grabulosa.

DEFUNCIONS:

LA CELLERA:  Ens ha deixat en FRANCESC-XAVIER 
VILA GRABULOSA, a l’edat de 63 anys. Era nascut a 
Sant Gregori i ha mort a Girona el dia 4 de Novembre. 
Formava parella amb Maria-Teresa Espígol Batlle.  

ANGLÈS:  També ens ha deixat la JOSEFA MARTÍN 
PEÑA, a l’edat de 85 anys. Havia nascut a Cardeña (Còr-
dova) i ha mort a Girona el dia 4 de Novembre. Era vídua 
de Francesc Riera Pla.
Preguem per ells desitjant que descansin en pau.

RESULTAT de la COL·LECTA pel DOMUND.
   El passat diumenge, dia 23 d’Octubre, es va fer la Col-
lecta per les Missions. A les nostres parròquies es van 
recollir aquestes quantitats:
   - ANGLÈS  595, - €
   - LA CELLERA 440, - €
   - BONMATÍ  235, - €
   - SANT MARTÍ 155, - €
   - OSOR  125, - €

Dimecres, dia 16. LA CELLERA.
Reunió del Consell Parroquial, a les 20 h. a la Sala de 
Reunions de La Rectoria.

   Les pedres, quan cauen, no s’aixequen soles. Les per-
sones, sí.
   El que dona valor i importància a un edifici no són les 
pedres o el formigó que l’aguanta, sinó les persones que 
hi fan vida, les relacions que hi ha entre elles, la vida que 
s’hi transmet i que hi creix.
   El Temple de Jerusalem fou destruït completament, 
però els temples formats per pedres vives, formats per 
persones, aquests són els “Temples de l’Esperit” on Déu 
i els homes hi conviuen. Jesús va deixar-nos encarregat 
que forméssim “Església”, comunitat de germans.

12, dissabte –  
(18 h., Bonmatí),  Eugeni Casacuberta (aniv.) i família.
(19’30 h., Anglès),  Família Carreras-Caballé / Agustí Re-
verter Talleda i Remei Reverter Talleda / Pere Pèlach i dif. 
Família Reverter-Talleda.
(20 h. La Cellera)  Celbr. Paraula.

13, DIUMENGE
 (9 h, Anglès), Família Artigas-Farrés / Lluís Valls, Jo-
sep Figueras, Maria Viñets i família / Joan Vilaplana Nou 
(aniv.) i família / Maria Font Pèlach i família Font-Colomer 
/ Josefa Martín Peña (aquesta setmana).


