
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

L’evangeli ens explica que Zaqueu, 
ric cobrador d’impostos però baix 
d’estatura, volia veure a Jesús. 
Jesús va a casa seva i Zaqueu es 
converteix. Jesús diu: “Avui s’ha 
salvat aquesta casa ... És que el 
Fill de l’home ha vingut a buscar i 
a salvar allò que s’havia perdut.”

Avui dia, qui no troba a Jesús és 
que no el busca. Ell es deixa trobar 
i s’asseu a taula. I, en la intimitat de 
casa les seves paraules arriben al 
cor i mouen a la conversió.

Altre cop ens arriba la Festa de TOTS SANTS, amb les Fires de Girona, 
el canvi d’hora i les nits més llargues. Parlarem del preu dels panellets i 
de les castanyes. Alguns preparen alguna disfressa, com si fos un altre 
carnestoltes.
Quina llàstima que s’hagi diluït en formes estranyes aquesta festa tan fa-
miliar de Tots Sants !!!

Amb ganes d’ignorar l’aspecte religiós, a les escoles només es parla de 
“la castanyada”. Influenciats per la televisió, s’ha importat una festa hor-
rible amb un nom tan estrany com “Halloween”. Per a molts gironins, son 
dies de Fires, atraccions, festivals i “barraques”.

Però en el cor de molts creients, la diada de Tots Sants i el dia dels Di-
funts, son diades de record dels nostres familiars que ens han passat al 
davant cap a la vida definitiva. Dies de visitar el Cementiri. Però sobretot 
dies de pregar als que ja son al Cel perquè intercedeixin per nosaltres, que 
encara ens toca trepitjar aquesta terra.

El record carinyós dels nostres familiars difunts els fa mantenir-se vius en 
el nostre cor. Son dies de reprendre aquell diàleg íntim i sincer amb els és-
sers estimats. Potser una ocasió per dir-los-hi allò que no vam tenir temps 
de dir-los-hi en vida, aquí a la terra.

TOTS SANTS és la diada del gran “APLEC”. En la pregària ens sentim 
units, aplegats en una gran festa, l’Església de la terra amb l’Església del 
Cel.

TOTS  SANTS

30 d’ OCTUBRE  de 2022  -   DIUMENGE  31è durant l’ANY



INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS

VIDA DE LES PARRÒQUIES

AGENDA

DIUMENGE, dia 6 de NOVEMBRE

DIADA de “GERMANOR”

COL·LECTA EXTRAORDINÀRIA.

29, dissabte –  
(18 h., Bonmatí),  Pere Quer Coll.
(20 h., Anglès),  Família Carreras-Caballé.
(20 h. La Cellera)  Celbr. Paraula.

30, DIUMENGE
 (9 h, Anglès),  Jordi Gifre.
(10’30 h, Sant Martí),  Germans Joan i Joaquim Gar-
riga Pèlach / Roser Bosch i família / Josep Muntada 
Torrent.
(10’30 h. Osor)  Celbr. Paraula.
(12 h. La Cellera)  -  -  -

31, Vigília de TOTS SANTS
(18 h., Bonmatí),  -  -  -
(20 h. La Cellera)  -  -  -

1 Novembre. TOTS SANTS
 (9 h, Anglès), Família Carreras-Caballé
(10’30 h, Sant Martí), Celbr. Paraula.
(10’30 h. Osor)  Isidre Ripoll Busquets (anivers.) i famí-
lia Suy-Berenguer.
(12 h. La Cellera)  -  -  -

- - -
 
5, dissabte –  
(18 h., Bonmatí),   -  -  -
(20 h., Anglès),  Celbr. Paraula.
(20 h. La Cellera) Mª Rosa Pont Puig.

6, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Família Boada-Escura / Acció de gràcies 
a la Mare de Déu del Remei / Família Hereu-Tarrés.
(10’30 h, Sant Martí),  -  -  -
(10’30 h. Osor)  Celbr. Paraula.
(12 h. La Cellera)  Celbr. Paraula.

El sagrament de la CONFIRMACIÓ.
Ara que ja tenim en marxa la catequesi d’Iniciació 
Cristiana (7, 8, 9 anys), hem de recordar que hi ha 
també un sagrament molt important per completar 
aquesta “iniciació” a la vida cristiana: Es tracta de la 
CONFIRMACIÓ.
   El DO de l’ESPERIT SANT completa aquest temps 
d’aprenentatge. La força de l’Esperit ajuda a ser un 
cristià “militant”.
   Convidem nois i noies (a partir de 12 anys) a inte-
ressar-se i disposar-se per poder rebre aquest Sagra-
ment. També hi ha una convocatòria per als adults 
(majors de 18 anys). Només cal trucar a la Rectoria o 
contactar amb algun dels Mossens.
   Decidiu-vos.

Dilluns, dia 31. Vigília de Tots Sants.
No hi ha Missa a ANGLÈS. Hi ha Missa a BONMATÍ 
(18 h.) i a LA CELLERA (20 h.)

Dimarts, dia 1 de Novembre.
TOTS SANTS. Misses igual que els diumenges.
LA CELLERA: Res del Sant Rosari al Cementiri, a les 
4h de la tarda.

Dimecres, dia 2. Diada dels DIFUNTS.
Missa a LA CELLERA, a les 19h. a Ca les Germanes.

Dissabte, dia 5. LA CELLERA.
Missa en memòria dels Beats Màrtirs de la Cellera. 
A les 20 h.

Diumenge, dia 6. “DIADA de GERMANOR”.
Col·lecta extraordinària a totes les Misses per a les 
necessitats de l’Església Diocesana.

És una gran experiència, per les famílies cristianes, 
poder fer seure Jesús a taula: en la benedicció de la 
taula, en fer la catequesi pels infants, en algun mo-
ment de pregària. És una presència que transforma 
els cors.


