
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

Evangeli

   Sobre la creu de Jesús hi havia un rètol que deia: “El rei dels jueus”.

   La festa de Crist Rei ens recorda la dignitat i la responsabilitat que Jesús hi 
té en tot el projecte de Déu per salvar 
la humanitat.
   Jesús ha vingut a nosaltres, s’ha po-
sat al davant d’aquest poble de Déu, 
ens ha donat una llei “estimeu-vos 
els uns als altres”, ens ha donat 
exemple i ha arribat a donar la vida 
per nosaltres.
   Jesús és l’autèntic rei, el que guia i 
salva al seu poble.

Avui l’Església celebra la Festa de CRIST-REI.
L’exemple que ens donen la majoria de reis de la terra no és gaire edificant. 
Viuen “com uns reis”, es fan servir, s’enriqueixen desmesuradament, gaudei-
xen de molts privilegis, ...
Això fa que alguns es preguntin: Per a què serveixen els reis? Estan per servir 
al poble o per a fer-se servir?
També en el marc de l’Església, a alguns els hi molesta el nom d’aquesta Fes-
ta d’avui: “Jesucrist Rei de tot el món”.

Entenem que la figura d’un rei ha de ser la d’aquella persona que “va al da-
vant”, el que obre camí, el que vetlla pel seu poble, el que guia el poble cap a 
bons destins de prosperitat, de pau i de bona convivència.
Per tant, el rei és qui posa la seva persona i la seva vida al servei del poble.

Jesús ho va tenir clar. Es desmarca del tipus de reialesa que la gent coneix. 
Diu clarament: “el Fill de l’home no ha vingut a ser servit, sinó a servir”. Ell ma-
teix, davant Ponç Pilat, reconeix que és rei, o sia, que ha acceptat l’encàrrec 
de posar-se al servei del poble per “donar testimoni de la veritat”.
És rei, però de seguida afegeix que: “el seu regne no és d’aquest món”.

Jesús, clavat a la creu, porta una corona. No és d’or ni hi ha diamants. És 
d’espines que es claven a la seva carn. Ens està dient que regnar, servir, és 
patir i donar la vida pel teu poble.

Celebrem aquesta Festa amb l’autèntic significat que Jesús va donat al títol 
de rei: el de posar-se al davant per servir el seu poble.
Potser l’expressió més bonica i dolça del nostre rei-Jesús és la que ja els pri-
mers cristians van adoptar: el Bon Pastor, el que condueix les seves ovelles 
als bons pasturatges, a prop de l’aigua; el que les defensa dels perills; el que 
està disposat a arriscar la seva vida per defensar-les.

PER A QUÈ SERVEIX UN REI?

20 de NOVEMBRE de 2022  -   DIUMENGE de CRIST REI



VIDA DE LES PARRÒQUIES

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS

AGENDA

Organitza:
ARXIPRESTAT DEL TER -  BRUGENT

CENTRE PARROQUIAL - LA CELLERA DE TER
Dimarts, 29 de novembre de 2022

A 2/4 de 8 del vespre

LA CRUELTAT
DE LA GUERRA

I ELS CAMINS DE LA PAU

QUÈ PODEM FER
NOSALTRES?

Conferència a càrrec de
Mon Marquès, membre de Justícia i Pau

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 fa-
mília / Maria Font Pèlach i família Font-Colomer / Pere 
Riera Martín (aquesta setmana) / Pere Méndez Gambín 
(aquesta setmana).
(10’30 h, Sant Martí), Celbr. Paraula
(10’30 h. Osor)   -  -  -
(12 h. La Cellera)  Francesc Vila Grabulosa / Maria Pujol-
ràs Collell (100 aniv. del seu naixement) / Carme Simón 
Sayols (aquesta setmana).

- - -
 
26, dissabte –  
(18 h., Bonmatí),  Mn. Àngel Pla i Masó (3er. aniv.)
(19’30 h., Anglès),  -  -  -
(19’30 h. La Cellera)  Celbr. Paraula

27, DIUMENGE
 (9 h, Anglès), Dolors Riu Coma (13 aniv.) / Joan Esqueu 
Dalmau (3er. Aniv.) / 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.

BAPTISME.
SANT MARTÍ. El dissabte, dia 12 de Novembre, ha re-
but les aigües del Baptisme a l’Església Parroquial de 
Sant Martí Sapresa, el nen MARCEL TORCAL REIXACH, 
fil d’Alejandro i Neus, de Bonmatí, residents a La Vilella 
Baixa (Tarragona). L’han apadrinat els seus avis Alfredo 
i Maria.
   Benvingut a la gran família cristiana.

DEFUNCIONS 
ANGLÈS.  
   Ens ha deixat en PERE RIERA MARTÍN a l’edat de 57 
anys. Havia nascut a Anglès i ha mort a Salt, el dia 12 de 
Novembre. Era solter.

  També ens ha deixat en PERE MÉNDEZ GAMBÍN, a 
l’edat de 88 anys. Havia nascut a Lorca (Múrcia), ha vis-
cut a Anglès i ha mort a Santa Coloma de Farners on 
últimament residia. Era vidu d’ Àngela Puig Soms.

LA CELLERA.  Ens ha deixat la CARME SIMÓN SAYOLS, 
a l’edat de 100 anys. Havia nascut a Amer i ha mort a La 
Cellera el dia 15 de Novembre. Era vídua de Josep Fi-
gueras Bosch.
       Descansin tots en la pau del Senyor.

Resultats COL·LECTA de “GERMANOR”:
   A la Col·lecta del diumenge, dia 6, per a “GERMA-
NOR”, es van recollir aquestes quantitats:
    ANGLÈS :  347, - €
    LA CELLERA  400, - €
    BONMATÍ:  155, - €
    ST. MARTÍ S.  245, - €
    OSOR:  135, - €

Dilluns, dia 21. LA CELLERA.
Reunió del Grup de “Vida Creixent”, a 2/4 de 5 de la tar-
da, a Ca Les Germanes.

Dimecres, dia 23. LA CELLERA.
Reunió del Grup “Amics dels malalts”, a les 4h de la tar-
da, a la sala de reunions de La Rectoria.

Dijous, dia 24. ANGLÈS.
Reunió de mares/pares del 1r Curs de Catequesi. A 1/4 
de 6  de la tarda a La Doma.

ATENCIÓ, LA CELLERA.

   CANVI D’HORA DE LA MISSA ANTICIPADA.
A partir del dissabte dia 26 de Novembre, la MISSA 
ANTICIPADA del dissabte al vespre s’avança mitja 
hora. Durant tot l’horari d’hivern la Missa serà a 2/4 
de 8 del vespre.


