
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

   Joan Baptista, veient que Jesús venia, 
digué: “Mireu l’anyell de Déu, que pren 
damunt seu el pecat del món”. Joan testi-
ficà: “He vist que l’Esperit baixava del cel 
com un colom i es posava damunt d’ell”.

   En la persona de Joan Baptista hi po-
dem ressaltar dues actituds de molt de 
valor:  1). el testimoniatge valent que fa de 
Jesús, com el veritable Fill de Déu, l’envi-
at del Pare.  2). i l’altre és la gran humilitat. 
Joan ha començat primer a predicar, però 
diu: Jesús m’ha passat davant. Joan bate-
ja amb aigua, però diu que Jesús batejarà 
amb l’Esperit Sant.  Joan ensenya als seus 
propis deixebles a qui han de seguir: a Je-
sús, el veritable Messies-Salvador.

Des empre s’ha dit que el mes de Gener fa pujada.
Després de les festes-vacances de Nadal, Cap d’Any i Reis, cal tornar a la 
normalitat de la feina de cada dia.

En l’ambient “parroquial” podem dir que hem gaudit dels “extres” nadalencs: 
els pessebres a casa i a l’església, els pastorets, les misses “del gall”, l’acom-
panyament del cant coral a les misses, els concerts. Ho hem celebrat.
Però ara ens cal reprendre el ritme de les reunions, les catequesis, les confe-
rències, etc.

El mes de Gener farà pujada segons a on ens proposem d’arribar.
Si no volem res, tot anirà planer.
Si volem aconseguir que les catequesis siguin una bona experiència d’inici-
ació a la vida cristiana; si volem que les celebracions de l’Eucaristia siguin 
vives, actuals, que tinguin incidència a la nostra vida; si volem que cada par-
ròquia sigui una veritable comunitat de germans que caminen junts, celebren 
junts la seva fe, preguen junts i són solidaris els uns amb els altres...
... si ens ho proposem, sabem que el camí fa pujada, que haurem de dedi-
car-hi temps i esforços, que haurem d’assumir responsabilitats... Però tenim 
l’esperança d’assolir una joiosa vivència de la nostra fe.
“Fe no és esperar” hem cantat moltes vegades. “Fe és penosa lluita per 
l’avui i pel demà”. Fe és treballar, “és posar la mà a l’arada”.

Com a signe de que caminem junts, recordeu que, des d’aquest Nadal, a 
l’hora de donar-nos la pau a la missa, ens tornem a donar i estrènyer la mà els 
uns als altres.
Caminem junts fent Església.

EL “REPANXÓ” DE GENER

15 de GENER de 2023  -   DIUMENGE  2on. durant l’ANY



AGENDA

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS

VIDA DE LES PARRÒQUIES

LA FLOR DE L’HONRADESA.

Un príncep de la Xina, abans de ser coronat empera-
dor, per llei, s’havia de casar.
Feu un concurs entre les noies del país.

La filla d’una mare sense recursos volia presen-
tar-s’hi.

- Filla, faràs el ridícul competint amb belleses adine-
rades. Treu-t’ho del cap!

Però aquella noia anà d’incògnit al palau per afe-
gir-se a les boniques noies cortesanes.

El príncep els proposà:

- Us donaré una llavor a cadascuna. D’aquí a sis me-
sos, la que em porti la flor més bonica serà elegida 
per ser la meva esposa.

Aquella noia humil, amb molta tendresa, conreà la 
llavor. Però, al sisè mes, encara no havia brotat.
El dia fixat, era allà amb el test sense cap flor. Les 
altres noies portaven flors boniques de colors.

El príncep va fer aquest anunci:
- Elegeixo la jove del test buit com a esposa i empe-
radriu!

El príncep s’explicà:
- Aquesta és la flor de l’honradesa. Totes les llavors 
que vaig repartir eren estèrils.
____________________________

L’honradesa, la veritat, sempre triomfa.
La mentida, l’engany, tard o d’hora apareix i posa en 
evidència el seu autor.

21, dissabte –  
(18 h., Bonmatí),  -  -  -
(19’30 h., Anglès),  Miquel Badosa Martí i Clara Puig Ser-
vosa.
(19’30 h. La Cellera)  Celbr. Paraula.

22, DIUMENGE
 (9 h, Anglès), Eugeni Torras Roca / Maria Font Pèlach i 
família / Rosa Garolera Bertran (8è. aniv.)
(10’30 h, Sant Martí),  Roser Bosch i família.
(10’30 h. Osor - Celbr. Paraula)  Maria Planchart Busquets.
(12 h. La Cellera)  Celbr. Paraula
(12 h. Constantins)  Pel Poble.

PROCLAMES MATRIMONIALS.
LA CELLERA.   Preparen el seu casament els joves Aniol 
Castany Feixas, nascut a Sant Aniol de Finestres i veí de 
Girona, amb Maria-Dolors Vila Frigola, natural i veïna de 
La Cellera de Ter.

DEFUNCIÓ.
LA CELLERA. Ens ha deixat en JOAN GALÍ FIGUERAS, 
a l’edat de 92 anys. Havia nascut a Sant Andreu del Terri 
(Pla de l’Estany) i ha mort a  Salt el dia 7 de Gener. Era 
vidu de Salvadora Noguer Roura.

OSOR. Ens ha deixat en JOAN AGUSTÍ VILARÓ, a l’edat 
de 71 anys. Havia nascut a Girona i ha mort a Osor, el 
dia 5 de Gener. Estava casat amb Maria Miralpeix Viñals.

SANT MARTÍ SAPRESA. El dia 10 de Gener va morir 
Mn. ROSSEND ROCA MASACHS, a l’edat de 95 anys. 
Era fill de Sant Martí Sapresa i ha mort a la Residència 
Sacerdotal Bisbe Sivilla de Girona. L’últim destí com a 
Rector ha estat a la Parròquia de Massanes.

   Doneu-los, Senyor, el repòs etern !

dimarts, dia 17. Sant Antoni Abat.
LA CELLERA.  Missa de Sant Antoni, a les 7 h. del ves-
pre, a l’Església Parroquial.

Diumenge, dia 22. Sant Vicenç, titular de la 
Parròquia de CONSTANTINS.
  Missa a les 12 h del migdia.

14, dissabte –  
(12 h., Anglès),  A St. Antoni.
(18 h., Bonmatí),  -  -  -
(19’30 h. La Cellera)  Celbr. Paraula.

15, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Familia Carreras-Caballé / Eugeni Torras 
Roca / Maria Font Pèlach i família / Lluís Valls, Josep 
Figueras, Maria Viñets i família / Francesc Boada Padro-
sa / Joaquim Puig, Família Ventura-Barnadas i Família 
Puig-Tarrés.
(10’30 h, Sant Martí), Celbr. Paraula.
(10’30 h. Osor)  Alfredo Cantal Planchart (7è. Aniv.) / 
Joan Agustí Vilaró (aquesta setmana)
(12 h. La Cellera)  Esposos Anna Masdevall Alsina i Fran-
cesc  Pagès Puigdemont / Joan Galí Figueras (aquesta 
setmana)


