
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

Vorejant el llac de Galilea, Jesús veié dos germans, Simó, l’anomenat Pere, i Andreu. 
Estaven tirant el filat a l’aigua, perquè eren pescadors, i els digué: “Veniu amb mí, i us 
faré pescadors d’homes”.

   Jesús ha vingut a aquest món per viure enmig de nosaltres i, amb la seva  proximitat 
i ajuda, poder esdevenir també nosaltres “fills de Déu”.
   Als companys que crida, no els hi canvia l’ofici, sinó la finalitat del seu treball: eren 
pescadors de peixos per poder menjar, doncs ara els farà pescadors d’homes, salva-
dors dels homes que s’estan enfonsant en el mar del pecat.
   La proximitat de Déu amb els homes ennobleix el treball humà.

Moltes vegades m’he fixat en la felicitat que provoca en els avis poder estar, jugar, 
parlar i enraonar amb els seus nets. És el goig de poder comprovar com els petits es 
van fent grans, i com van descobrint el món i la vida.
De petits se’ls hi parla amb un to infantil perquè entenguin el que s’explica.
De més grans, ja costa més d’entendre’s: el jovent parla un altre llenguatge, els inte-
ressa altres coses, tenen altres vivències que, els més grans no hem tingut ni imaginat.
I arriba un moment que la gent gran ens quedem sense les paraules adeqüades per 
poder comunicar el que sentim per ells.

Però hi ha un llenguatge que els joves sempre l’entendran: el llenguatge d’un somriure 
a les seves gràcies, d’una atenció als seus problemes, d’una mà que s’allarga cap a 
les seves dificultats, d’una abraçada sense preguntes.
Les paraules poden haver canviat però, si hi ha un veritable amor, ha de prevaldre 
l’actitud de respecte, d’amistat, de valoració dels seus esforços.

De petits ens escoltaven. Ara necessiten saber que nosaltres els escoltem, que ens 
esforcem per entendre’ls i, si cal, els hi parlarem amb suavitat, amb dolcesa i amb 
molta pau.

   Els joves no volen consells, sinó exemples creïbles, experiències de felicitat ben 
treballada i ben aconseguida. I la gent gran els hi podem donar aquest exemple de 
pau i serenitat. Podem també donar testimoni de quina és la  fe i l’esperança que no 
ens ha abandonat mai.
I, així, podrem sentir el goig de veure’ls créixer, de cos i d’esperit, amb il·lusió i con-
fiança.

EL GOIG DE VEURE’LS CRÉIXER

22 de GENER de 2023  -   DIUMENGE  3er. durant l’ANY



AGENDA

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS

VIDA DE LES PARRÒQUIES

SETMANA DE PREGÀRIA PER LA 
UNITAT DELS CRISTIANS.
18 al 25 de GENER.

    Durant aquesta setmana s’ens convida a tots els cris-
tians (catòlics, ortodoxes, anglicans, protestants, etc.) a 
pregar per tal que, tots els que creiem en un mateix Je-
sús, anem llimant les nostres diferències i enfortim la uni-
tat. 
    Se’ns proposa aquest text Bíblic del Profeta Isaïes (Is 1, 
12-18) per veure com ha de ser la nostra pregària:

   Quan veniu a presentar-vos davant meu amb els vostres 
animals, no feu més que passejar-vos pels meus atris.
Qui us ha demanat tot això?

   No porteu més ofrenes inútils:el fum dels sacrificis, el 
detesto.
No suporto les festes de la lluna nova,
ni els aplecs sagrats,ni el repòs del dissabte,
perquè barregeu els maleficis amb les solemnitats.
   Els vostres novilunis i celebracions em fan fàstic,
són per a mi una càrrega, estic cansat d’aguantar-los.

   Quan alceu les mans per pregar em tapo els ulls per no 
veure-us; ni que allargasséssiu les oracions, jo no us escol-
taria, perquè teniu les mans plenes de sang.

   Renteu-vos, purifiqueu-vos.
Traieu de davant meu les vostres accions dolentes,
deixeu de fer el mal, apreneu a fer el bé,
busqueu la justícia, detureu l’opressor,
defenseu l’orfe, pledegeu a favor de la viuda.

   »Veniu després i veurem qui té raó  -diu el Senyor.-
Els vostres pecats són com l’escarlata,
però podrien ser blancs com la neu;
són vermells com el carmí, però podrien ser com la llana.

29, DIUMENGE
 (9 h, Anglès),  Família carreras-Caballé / Maria Font Pèlach i 
família / Miquel Escura Janoher.
(10’30 h, Sant Martí), Celbr. Paraula.
(10’30 h. Osor) Maria Planchart Busquets.
(12 h. La Cellera)  Esteve Farrés Quintana (1er. aniv.)

DEFUNCIONS:
ANGLÈS
Ens ha deixat l’EVA FONT PUIG, a l’edat de 49 anys. Havia 
nascut a Anglès i ha mort a Girona, on residia, el dia 11 de 
Gener. Estava casada amb David De Clercq.

També ens ha deixat en MIGUEL MARTÍNEZ RUIZ, a l’edat de 
79 anys. Havia nascut i viscut a Anglès, on ha mort el dia 16 de 
Gener. Estava casat amb Bàrbara Egea Rostán.

LA CELLERA. Ens ha deixat en JOSEP SERRAMITJA PUJOL 
a l’edat de 97 anys. Havia nascut a La Cellera, on ha viscut i ha 
mort el dia 16 de Gener. Estava casat amb Estrella Berenguer 
Sarsanedas.

 Descansin tots en la pau del Senyor.

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

Dilluns, dia 23. LA CELLERA.
Reunió del grup de “Vida Creixent”, a 2/4 de 5 de la tarda, a “Ca 
les Germanes”.

Dimecres, dia 25.  LA CELLERA.
Reunió del grup “Amics dels Malalts”, a les 4 h de la tarda a la 
Sala de Reunions de la Rectoria.

Divendres, dia 27. ANGLÈS.
Assemblea amb tot el voluntariat de CÀRITAS PARROQUIAL. A 
les 10’30 h del matí, a la Sala Fontbernat.

21, dissabte –  
(18 h., Bonmatí),  Joan Surroca i Dolors Torrent.
(19’30 h., Anglès – Celbr. Paraula),  Miquel Badosa Martí i Clara 
Puig Servosa.
(19’30 h. La Cellera)  Joaquim Esteba i família / Josep Serramit-
ja Pujol (aquesta setmana).

22, DIUMENGE
 (9 h, Anglès), Eugeni Torras Roca / Maria Font Pèlach i famí-
lia / Rosa Garolera Bertran (8è. Aniv.) / Miquel Martínez Ruiz 
(aquesta setmana).
(10’30 h, Sant Martí),  Roser Bosch i família.
(10’30 h. Osor - Celbr. Paraula)
(12 h. La Cellera)  Celbr. Paraula
(12 h. Constantins)  Pel Poble.
--------

 28, dissabte –  
(18 h., Bonmatí), Dolors Torrent i Joan Surroca.
(19’30 h., Anglès),  -  -  -
(19’30 h. La Cellera - Celb. Paraula)  Esteve Farrés Quintana 
(1er. aniv.)


