
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

Conversava aquesta setmana sobre el problema que tenim amb l’atenció a la 
gent gran, sobretot amb els que ja no surten de casa.
Anys enrere el veïnatge tenia un paper molt important ja que els veïns entra-
ven i sortien de les cases amb qualsevol pretext: sabien bé on hi havia alguna 
criatura que calia vigilar, i on hi havia algun avi o àvia a qui calia cuidar. Uns i 
altres compartien les preocupacions i s’ajudaven en les feines.
Ara les cases s’han tornat “bunkers” on no hi ha qui hi entri. Només la televi-
sió hi té entrada lliure, nit i dia.

Per a les necessitats d’ordre corporal (salut, higiene, alimentació) se sol re-
còrrer als familiars perquè els acompanyin al metge o vagin a comprar. També 
s’organitzen colles per fer gimnàs o per sortir a caminar.
Per a les necessitats d’ordre més “anímic” tenim la sort que els Ajuntaments han 
afavorit la creació de les “Llars del Jubilat” on s’hi troben, parlen, juguen, formen 
part de la “Coral”, i s’organitzen activitats com berenars, excursions i ball.

I, per a les necessitats d’ordre espiritual?  Què hi ha?
Hi ha qui, en plenitud de forces, mai s’han preocupat d’aquesta dimensió de 
la seva vida. Però si, quan es veuen afeblits per l’edat o la malaltia, se’ls hi 
ofereix algun tipus d’ajuda espiritual, ho agraeixen moltíssim.
La possibilitat de seguir la Missa del Diumenge per la TV ha donat una ale-
gria a moltes persones. Però no n’hi ha prou. La televisió parla molt, però no 
escolta, no li pots explicar el que voldríes compartir. Falta el contacte i la pre-
sència d’alguna persona que et ve a veure, a escoltar-te, a fer-te companyia.

Aquest aspecte l’ha d’afrontar la “comunitat creient” de cada Parròquia.
S’ha de vetllar per l’educació cristiana dels infants, i no descuidar l’atenció 
espiritual de la gent més gran.
Cada Consell Parroquial ha de veure com suggereix o impulsa aquest tipus 
d’accions. Coses tan senzilles com:
Portar a domicili cada setmana el Full 
Parroquial. Llegir-lo (si tenen la vista 
afeblida) i comentar les notícies que 
hi surten.
Portar la Comunió als impedits, com 
signe d’unió real amb tota l’Església.
Anar a fer una estona de companyia, 
per escoltar, per resar junts, etc...

Tenim un treball molt important a fer 
a cada parròquia. I no podem evadir 
aquesta responsabilitat. No podem 
dir: “Que els vells facin companyia 
als vells”. Cal gent de totes les edats, 
persones amb esperit “jove”, ben 
disposades i, sobretot, creients.

LA GENT GRAN

29 de GENER de 2023  -   DIUMENGE 4rt. durant l’ANY



INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS

VIDA DE LES PARRÒQUIES

AGENDA

28, dissabte –  
(18 h., Bonmatí), Dolors Torrent i Joan Surroca / Carme 
Arimany Rius (1er. Aniv.) / Josep Valbona Casadevall.
(19’30 h., Anglès),  -  -  -
(19’30 h. La Cellera - Celb. Paraula)  Esteve Farrés Quin-
tana (1er. aniv.)

29, DIUMENGE
(9 h, Anglès),  Família Carreras-Caballé / Maria Font Pè-
lach i família / Miquel Escura Janoher / Família Artigas-
Farrés.
(10’30 h, Sant Martí), Celbr. Paraula.
(10’30 h. Osor) Maria Planchart Busquets / Carmen 
Viñals Pastells (setmana passada).
(12 h. La Cellera)  Esteve Farrés Quintana (1er. Aniv.)

30, dilluns.
(19 h. La Cellera)  Dolors Prat Sarsanedas (2on. aniv.) i 
Francesc Molas Donat.

- - -
 
4, dissabte –  
(18 h., Bonmatí),  -  -  -
(19’30 h., Anglès),  Celbr. Paraula.
(19’30 h. La Cellera)  Jordi Gifre Serarols (3er. Aniv.)

5, DIUMENGE
 (9 h, Anglès), Montserrat Campolier Tarrés (1er. Aniv.), 
Josep Campolier Palomer i Maria Tarrés Arnau / Pere 
Matamala Llunell (4rt. aniv.) / Família Boada-Escura / 
Acció de gràcies a la M. de Déu del Remei / Roser Vi-
dal i Joan Julià / Esposos Mauro Sànchez i Montserrat 
Fauchs (aniv.).
(10’30 h, Sant Martí), -  -  -
(10’30 h. Osor)  Celbr. Paraula.
(12 h. La Cellera)   -  -  -

DEFUNCIONS
ANGLÈS. Ens ha deixat la ROSER ANTONER BASSE-
DA, a l’edat de 87 anys. Havia nascut a Anglès, on ha 
viscut i ha mort el dia 18 de Gener. Era vídua de Vicenç 
Bonadona Frigolé.

OSOR. Ens ha deixat la CARMEN VIÑALS PASTELLS, a 
l’edat de 93 anys. Havia nascut a Osor i ha mort a Salt, 
el dia 20 de Gener. Era vídua de Lluís Miralpeix.

Descansin en la Pau del Senyor.

Dia 31, dimarts. ANGLÈS.
Reunió del Grup de “Vida Creixent”, a les 4 h de la tarda, 
a La Rectoria.

Dia 2, dijous. FESTA de la CANDELERA.
ANGLÈS, Missa i benedicció de candeles, a les 8’30 h 
del matí.
LA CELLERA, Missa i benedicció de candeles a les 7 h 
de la tarda, a l’Església Parroquial. Se celebrarà la Diada 
de la Vida Consagrada, i la festa de “Vida Creixent”.

Dia 5, diumenge. AMER. APLEC de SANTA BRÍGIDA.
A les 12 h. hi haurà celebració de la Paraula al paratge de 
l’Ermita.

SAGRAMENTS ADMINISTRATS - ANY 2022:
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Baptismes 13 2 5 1 - - 1 -

1ª Comunió 2 3 - 3 - - - -

Confirmació - - - - - - - -

Matrimonis - - - - - 2 - -

Unció Malalts 2 35 1 1 - - - -

Exèquies 42 19 1 7 - - 3 -

Jesús instruïa els seus deixebles dient: “Feliços els po-
bres en l’esperit: el Regne del cel és per a ells. Feli-
ços els qui estan de dol: vindrà el dia que seran con-
solats. Feliços els humils: són ells els qui poseiran el 
país. ...”

   Les “benaurances” són tot un programa de vida. No 
són frases soltes, amb termes contradictoris. Configuren 
el camí que Jesús mateix ha escollit per arribar a la plena 
felicitat del Regne de Déu.
   Ell, Jesús, ens va al davant, ens obre camí. I ens repta a 
nosaltres a seguir els seus passos de pobresa, humilitat, 
transparència, perdó...
   A tots els qui s’atreveixen a seguir-lo els diu: “feliços, 
heu encertat el camí”.

Evangeli


