
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
- 20’00h 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

   Jesús diu a l’evangeli: “Només que 
tinguéssiu una fe menuda com un 
gra de mostassa, si dèieu a aques-
ta morera: Arrenca’t de soca-rel i 
planta’t al mar, us obeiria.”

   Els deixebles li havien demanat a Jesús: “Doneu-nos més fe.”  I Jesús 
sembla que els hi vol donar a entendre que, de fe, o se’n té o no se’n té. 
No hi ha termes mitjans. No pots dir: “Crec una mica”. O creus, o no 
creus.
   Per això Jesús diu que, si tens fe, encara que sigui petita com un gra de 
mostassa, aconseguiràs el que et proposis.
   L’important és creure que, amb Jesús, podem aconseguir tot el que 
necessitem per salvar-nos.

Tinc en el meu record que, l’any 1956 (quan acabava d’entrar al Seminari), 
es van fer les últimes “oposicions” a Rectors. Els capellans se sotmetien 
a uns exàmens i, els qui treien millor nota, podien escollir la parròquia va-
cant que més els hi agradava. Indubtablement els més “llestos” escollien 
les parròquies més grans o de més prestigi. Perquè hi havia parròquies 
grans i parròquies petites.

Això es va acabar. Amb els aires nous del Concili Vaticà II va quedar clar 
que era el Bisbe qui decidia i enviava la persona que creia més adequada 
per cuidar d’una determinada parròquia.

I actualment encara ha canviat més. Ara ens hem d’anar acostumant a 
parlar d’AGRUPACIÓ de PARRÒQUIES, o sia, un conjunt de parròquies 
properes que tenen en comú un equip de persones (capellà, diaca, laics...) 
que es responsabilitzen de l’atenció pastoral d’aquella agrupació.
Un exemple pot ser la nostra “VALL DE LES ESGLÉSIES”. És una “sola i 
gran parròquia” amb diversos centres de culte: hi ha Misses anticipades a 
les 6 i a les 8 del vespre; hi ha Misses del diumenge a les 9, a les 10’30 i a 
les 12 del migdia. Hi ha serveis de Catequesi i de Càritas a diferents llocs.

La gent ha de desplaçar-se. Sí, és veritat. Però, ¿qui és que no es des-
plaça, avui? Ens desplacem per anar al Supermercat, a la Perruqueria, al 
Banc, a portar els infants l’Escola... i a molts altres llocs d’interès.

No ens podem queixar: tenim una “gran parròquia” i molta gent que, 
voluntàriament, hi col·labora.

PARRÒQUIES GRANS... PARRÒQUIES PETITES... ?  

2 d’ OCTUBRE  de 2022  -   DIUMENGE  27è. durant l’ANY



INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS

AGENDA

VIDA DE LES PARRÒQUIES

PREGÀRIA PER L’ESPERANÇA
del Papa Francesc.

Senyor, feu-nos portadors d’esperança,
perquè on hi hagi foscor
 hi regni la vostra llum,
i on hi hagi resignació
	 hi	reneixi	la	confiança	en	el	futur.

Senyor, feu-nos instruments
 de la vostra justícia,
perquè on hi hagi exclusió
	 hi	floreixi	la	fraternitat,
i on hi hagi cobdícia
	 hi	floreixi	la	comunió.

Senyor, feu-nos constructors
 del vostre Regne
juntament amb els migrants i els refugiats
 i amb tots els habitants de les perifèries.

Senyor, feu que aprenguem com n’és de bell
 viure com a germans i germanes.
Amén.

1 d’Octubre, dissabte –  
(18 h., Bonmatí),  -  -  -
(20 h., Anglès),  Celbr. Paraula
(20 h. La Cellera)  -  -  -

2, DIUMENGE
 (9 h, Anglès),  Família Boada-Escura / Família Hereu-
Tarrés / Maria FontPèlach i família / acció de gràcies a 
la M. de Déu del Remei.
(10’30 h, Sant Martí), Roser Bosch i família.
(10’30 h. Osor)  Celbr. Paraula.
(12 h. La Cellera)  Celbr. Paraula.

- - -
 
8, dissabte –  
(18 h., Bonmatí),  Pilar Roca
(20 h. La Cellera)  -  -  -

9, DIUMENGE
 (9 h, Anglès),  Paquita Xarles /  Maria Font Pèlach i 
família.
(10’30 h, Sant Martí),  Celbr. Paraula.
(10’30 h. Osor)  Lluís Jordà Vila.
(12 h. La Cellera)  Celbr. Paraula.
(12 h. Anglès)  Difunts devots de la Mare de Déu del 
Remei.

CASAMENT a CONSTANTINS.
El disabte, dia 24 de Setembre, van contreure Matri-
moni a l’Ermita de la M. de Déu de Calders (Parròquia 
de Constantins) els joves JOSÉ-ÀNGEL CAÑERO 
MANZANO, de Figueres, i MELANIE ARIZA AMICÓ, 
també de Figueres i residents a Figueres.
   Els hi desitgem moltes felicitats.

CATEQUESI pels INFANTS:
- BONMATÍ:  ja va començar el dimecres, 28 de Se-
tembre.
- ANGLÈS:  comença aquest divendres, dia 7, pels 
de 1er. Curs.
- LA CELLERA:  començarà el dijous, dia 13, pels de 
2on. Curs.

CÀRITAS ARXIPRESTAT.  Dilluns, dia 3.
Reunió de Presidents de les Càritas Parroquials. A les 
10 h. a BONMATÍ.

ANGLÈS. Dimarts, dia 4.
Reunió de la “Permanent” de Càritas Parroquial, A les 
10 h. del matí a “La Doma”.

ANGLÈS. Dimarts, dia 4.
Reunió del Consell Parroquial. A les 8 h. del vespre a 
“La Doma”.

ANGLÈS. FESTES de la MARE DE DÉU del 
REMEI:

Dissabte, dia 8:
- A 2/4 de 6 de la tarda, a l’Església Parroquial. CON-
CERT de Cant Coral.
  Hi participen els Cantaires de St. Miquel (Anglès), 
Ipso Lauro (Bonmatí), Rossinyol de Sales (La Cellera), 
Rosó (Osor), i Cors Alegres (Anglès).
 - Aquest dissabte no hi ha la Missa anticipada de les 20 h.

Diumenge, dia 9.
 - A les 8’30 h. del matí: Res del Sant Rosari.
 - A les 9 h. del matí, Missa, Cant dels goigs i venera-
ció de la Imatge de la Mare de Déu del Remei.
 - A les 12 h. del migdia: Missa Solemne. Canta la 
Coral “Cors Alegres”. Goigs i veneració de la Imatge 
de la Mare de Déu del Remei.

>>> L’Església estarà oberta tot el dia: de les 8 h. del 
matí a les 7’30 h del vespre. Només es tancarà a l’hora 
de dinar, de 2/4 de 2 a les 4 h. de la tarda.

>>>  Veient la bona evolució de la pandèmia de Covid, 
aquest any es podrà pujar al Cambril de la Mare de 
Déu a venerar la imatge, si bé cal evitar el contacte 
dels llavis amb la imatge. Una bona reverència a la 
Imatge podrà ser l’expressió de la nostra sincera de-
voció..


