
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

Diu l’evangeli que l’Esperit conduí 
Jesús al desert perquè el diable 
el temptés. El temptador li digué: 
“Si ets Fill de Déu, digues que 
aquestes pedres es tornin pans”. 
Jesús li respongué: “Diu l’Escrip-
tura: L’home no viu només de pa; 
viu de tota paraula que surt de la 
boca de Déu.”

Jesús té clar que Ell és l’enviat del 
Pare. Té una missió per dur a terme.
Però, home com és, sent la veu se-
ductora que li proposa camins alter-

   El “Dimecres de Cendra” recordàvem que som cendra, pols de la terra, i 
que tornarem a aquesta terra, a ser pols i cendra. Però, mentrestant, anem 
fent camí pels laberints que ens posa davant nostra la societat que ens 
ha tocat viure.
   La terra és de Déu. La vida ens l’ha donat Déu. Però els camins i els 
objectius de la humanitat els ha anat marcant les diferents generacions 
de persones. I no tots els camins porten a Déu. Molts es queden aquí, a 
la terra. Molts es queden atrapats en els objectes i sensacions d’aquesta 
terra (diners, títols, poders, alegries fàcils, etc.), i tots aquests objectes 
són només cendra i pols.
   
   “Convertiu-vos i creieu en l’Evangeli” hem escoltat al rebre la cendra 
sobre el nostre cap.
   La CONVERSIÓ vol dir un canvi interior, una renovació del nostre cor, un 
repensar les opcions i conviccions més profundes de la nostra persona.
   I ens cal creure en l’EVANGELI perquè les decisions que prenguem esti-
guin sempre en la línia que Jesús ens ha deixat en el seu Evangeli.

   El Profeta Joel posa en boca de Déu aquestes paraules: “Ara con-
vertiu-vos a mi amb tot el vostre cor. Esquinceu-vos el cor, i no els 
vestits.”  

   Hi ha moltes coses personals que amb prou feines es noten a fora de la 
persona. Passen desapercebudes a la gent. Només Déu ho veu.
   La Quaresma que proposem és un moviment personal, però no individu-
al. És un moviment de tota la comunitat cristiana. Si és tota una comunitat 
que redreça els camins tortuosos i perdedors, llavors sí que es notarà.

CONVERTIU-VOS  i  CREIEU EN L’EVANGELI

26 de FEBRER de 2023  -   DIUMENGE 1er. de QUARESMA



AGENDA

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS

VIDA DE LES PARRÒQUIES
PREGÀRIA PER FER CAMÍ.
1er. Diumenge de QUARESMA.

Senyor,
la Quaresma em convida
a mirar la vida amb realisme.

Quan us dic que voldria
mantenir-me fidel i que us estimo,
ho dic de debò, però molt sovint
em sento feble davant la temptació.

Jesús, el vostre Fill, ho sabia prou bé
per això, en el parenostre,
em convida a demanar-vos
que no permeteu que jo caigui en la temptació.

Ajudeu-me a ser fort
com ell ho va ser en el desert,
perquè pugui escollir sempre
allò que és més convenient
per a mi i per als altres.

   P. Josep Codina Farrés

25, dissabte –  
(18 h., Bonmatí),   -  -  -
(19’30 h., Anglès),  Miquel Badosa Martí i Clara Puig 
Servosa.
(19’30 h. La Cellera – Celbr. Paraula) Josep Roca Fer-
rés / Lluís Rigau Puigdemont / Josep Llagostera i Ra-
mon Guitart (3er aniv.).

26, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Joan Logroño Barnera i Maria Russet Jové.
(10’30 h, Sant Martí), Celbr. Paraula
(10’30 h. Osor)  Josep Bertrana Monteis i Josefa Gol 
Grabalosa.
(12 h. La Cellera)  Josep Roca Ferrés / Catalina Ca-
parrós Venzal (fa una setmana) / Laura Barrabés Pala-
cín (aquesta setmana) /  Acció de gràcies.

- - -

4, dissabte –  
(18 h., Bonmatí),   -  -  -
(19’30 h., Anglès), Celbr. Paraula)
(19’30 h. La Cellera)  Josep llagostera i Ramon Guitart 
/ Acció de gràcies.

5, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Família Boada-Escura / Acció de gràcies 
a la M. de Déu del Remei / Família Artigas-Ysach
(10’30 h, Sant Martí),  Joan i Joaquim Garriga Pèlach 
i família.
(10’30 h. Osor)  Celbr. Paraula
(11 h. La Cellera)  Celbr. Paraula.

DEFUNCIONS
LA CELLERA.
   Ens ha deixat la CATALINA CAPARRÓS VENZAL, 
als 95 anys. Havia nascut a Carboneras (Almeria) i ha 
mort a La Cellera, el dia 17 de Febrer. Vídua de Martín 
Moreno Cayela.

   També ens ha deixat la LAURA BARRABÉS PALA-
CÍN, a l’edat de 88 anys. Havia nascut a Seira (Hues-
ca) i ha mort a Salt el dia 21 de Febrer. Era vídua de 
Josep Noguer Pont.

    Descansin en la pau del Senyor.

CAMPANYA DE “MANS UNIDES”, 2023.
   Import de les Col·lectes a les nostres Parròquies

– ANGLÈS  583  €
– SANT MARTÍ  140  €
– LA CELLERA  374  €
– BONMATÍ  185  €
– OSOR   130  €

Dia 27, dilluns. LA CELLERA.
A les 7 h tarda: Missa en l’Aniversari de la Fundació 
de la Congregació de les Germanes Carmelites 
“Vedruna”.

Dia 27, dilluns. ARXIPRESTAT.
Reunió de la “permanent” del Consell d’Arxiprestat. 
A la Rectoria de LA CELLERA, a 2/4 de 8 del vespre.

Dia 28, dimarts. ANGLÈS.
Reunió del Grup de “Vida Creixent”, a les 4 h. de la 
tarda a la Rectoria.

Dia 3, divendres. “VIA CRUCIS”.
3h. tarda, a BONMATÍ.  2/4 de 7 h. tarda, a La CELLERA.

Dia 5, DIUMENGE. LA CELLERA.
La “Missa” d’aquest diumenge s’avança a les 11 h 
del matí.

natius, diferents dels que l’Esperit li fa veure.
   És home, però té molt ferm el coneixement de l’Es-
criptura i la seva amistat amb el Pare. Per això no se’n 
separarà mai del seu camí.


