
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

Evangeli

A l’evangeli Jesús explica la paràbo-
la d’un jutge que no feia cas a una 
dona que demanava insistentment 
que li fes justícia. Finalment el jutge 
digué: “Aquesta viuda és tan pe-
sada que li hauré de fer justícia; si 
no, anirà venint aquí fins que no 
podré aguantar més”.

   Per pregar Déu no cal que ens 
fem pesats, però sí que hem de ser 
constants.
   Jesús ens va ensenyar a dema-
nar: “vingui a nosaltres el vostre 
Regne”. Ho demanem cada dia en 

Diumenge que ve és la diada del “DOMUND”, el dia de les missions.
Cada any l’Església, el penúltim diumenge d’Octubre, ens recorda el tre-
ball que estan duent a terme els missioners/es: homes i dones, capellans, 
religiosos i laics, metges, mestres i tècnics. Ens convida a pregar i ajudar 
aquests embaixadors de l’Evangeli en els països que més necessitats estan 
d’ajuda i amistat per poder viure amb dignitat.

Els missioners/es no són com els “comercials” que van a vendre un produc-
te. No van a vendre res. Van a conviure i treballar amb la gent del país i, amb 
aquest compromís de vida, són testimonis d’una fe que ens agermana a 
tots, com a fills d’un mateix Pare.
El missioner, més que parlar, el que fa és estimar. Es posa al costat del ger-
mà per créixer junts. El missioner rep i aprèn molt.

El lema del Domund d’aquest any és: “Sereu els meus testimonis”, Són 
paraules de Jesús als seus apòstols. Avui aquestes paraules es fan realitat 
en totes aquestes persones missioneres que són testimonis d’una fe que 
fa possible viure estimant. Els missioners són testimonis de Jesús i del seu 
Evangeli.

Si no ens veiem en cor de fer com ells, almenys ajudem-los en la seva feina 
i preguem perquè no defalleixin.

DIUMENGE QUE VE :  EL DOMUND

16 d’ OCTUBRE de 2022  -   DIUMENGE  19è durant l’ANY



INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS

VIDA DE LES PARRÒQUIES

AGENDA

LES FESTES de la GENT GRAN.

   Aquests dies hi ha diverses celebracions de la 
Gent Gran i de les Llars o Casals dels Jubilats, a La 
Cellera i a Osor.
   L’amic poeta Miquel Vila, amb motiu d’aquestes 
festes, ens ofereix aquesta poesia.

ELS  AVIS

Escodrinyem amb mirada llunyana
d’un temps passat els records,

fruit d’un camí fressat
pels dies viscuts i ja caducs,

que foren embrió d’una joventut
plena de fe en un demà

incert, ple de somnis, llavors llunyà.

Quant de temps ha passat...!
Ha canviat, potser ara massa,

l’estil, la gent... i nosaltres.
D’aquella vida sòrdida i miserable

sols en queda la recordança.

Ara la vida és més digna,
i al comparar present i passat,

somriem, i es torna dolça la mirada,
ara sí que sabem el que volem.

Sortim tot xirois cap al carrer,
ja trobarem amics i companys
per jugar la partida, passejar,

i ... fer petar la xerrada.

Miquel.

(10’30 h. Osor)  Celbr. Paraula.
(12 h. La Cellera)  Acció de gràcies a M. de Déu de Sa-
les pels 60 anys de matrimoni de la Concepció i l’Albert.

- - -
 
22, dissabte –  
(18 h., Bonmatí),   -  -  -
(20 h., Anglès. Celbr. Praula),  Joan Xifre (1er aniv.) i Ca-
silda Reverter / Pere Pèlach i difunts Família Reverter-
Talleda.
(20 h. La Cellera)  Difunts de la Llar dels Jubilats.

23, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Família Xarles-Pruenca.
(10’30 h, Sant Martí),   Celbr. Paraula.
(10’30 h. Osor)  Difunts del Casal de la Gent Gran.
(12 h. La Cellera)  -  -  -

BAPTISME. 
ANGLÈS. El dissabte, dia 8 d’Octubre, ha rebut les ai-
gües del Baptisme el nen ADAY ORTEGA AMORETI, 
fill d’Adrià i Carolina, veïns d’Anglès. L’han apadrinat el 
seu avi Antonio i la Susana Marès.
   Benvingut a la gran família cristiana.

LA CELLERA. Diumenge, dia 16. FESTA de la 
GENT GRAN.
A les 12 h. Missa a la Parròquia. Participa la Coral 
“Rossinyol de Sales.
 Foto de Grup. Dinar de germanor. Concert de tarda.

LA CELLERA. Dilluns, dia 17. 
Reunió del Grup de “Vida Creixent”. A 2/4 de 5 de la 
tarda a “Ca Les Germanes”.

LA CELLERA. Dimecres, dia 19.
Reunió del Consell Parroquial. A les 20 h a la Sala de 
Reunions de La Rectoria.

OSOR.  Diumenge, dia 23.
Celebració dels 25 anys del Casal de la Gent Gran. 
Missa, Dinar de germanor. Concert de Corals.

DIUMENGE, dia 23. DIADA del “DOMUND”.
Diada de pregària i ajuda a la tasca dels “missioners/
es”. COL·LECTA EXTRAORDINÂRIA a totes les Misses.

la nostra pregària. Però el Regne de Déu s’ha d’obrir 
pas, amb dificultats, enmig dels odis i egoismes del 
nostre món.
   No ens desanimem. Preguem un dia i un altre. Que la 
pregària ben feta es capaç de canviar actituds i com-
portaments. I el Regne de Déu s’anirà fent realitat.

15, dissabte –  
(18 h., Bonmatí), Lluïsa Angelats / Benet Reixach 
Peracaula.
(20 h., Anglès), Miquel Badosa i Clara Puig / Família 
carreras-Caballé.
(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.


