
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

L’evangeli de St. Mateu ens narra el 
començament de la vida pública de 
Jesús. “Jesús, que venia de Galilea, 
es presentà a Joan, vora el Jordà, 
perquè el bategés”... un cop batejat 
es va sentir una veu del cel que deia: 
“Aquest és el meu Fill, el meu esti-
mat, en qui m’he complagut”.

   Jesús comença la seva missió anant 
a escoltar la predicació de Joan i 
fent-se batejar, per identificar-se amb 
el poble pecador, al qual Jesús ve a 
salvar. La presència de l’Esperit Sant 
i la veu del cel li confirmen a Jesús 
que ell és el que ha de dur a terme 
aquesta obra de treure el pecat del 
món.

La mort del Papa emèrit Benet XVI durant aquestes festes de Nadal ha fet 
parlar a molta gent del món eclesial i intel·lectual. Ens trobàvem en una situa-
ció “rara”: dos papes al Vaticà. I dijous passat hem pogut contemplar una ce-
rimònia gens habitual: un Papa oficiant el funeral d’un altre Papa. Són anèc-
dotes per a la història.
Però el que més recordarà la història és el fet que Benet XVI renunciés volun-
tàriament al pontificat. L’11 de Febrer de 2013 anunciava per sorpresa que 
“degut a la seva edat avançada, no es veia amb prou forces per continu-
ar en el ministeri de Bisbe de Roma i successor de Pere”.

Benet XVI era un gran intel·lectual, un gran teòleg. Alguns diuen “més teòleg 
que Papa, més professor que pastor”. La seva dèria era escriure. Però di-
versos escàndols en el Vaticà el van fer retirar-se. Venia a dir-nos: Jo no em 
veig amb forces. La força de l’Esperit Sant farà que sigui escollit un nou Papa 
amb més força per afrontar la situació de canvi que necessita l’Església.
Cal reconèixer en la persona de Benet XVI aquest gest de reconèixer humil-
ment la seva incapacitat, i el seu silenci per no interferir en la feina del seu 
successor, el Papa Francesc.

El Papa Francesc, “pastor” de cap a peus, està tirant endavant moltes de 
les coses que Benet XVI havia començat. Sovint es trobaven tots dos per 
parlar-ne.
Benet XVI ens ha demostrat ser un home savi amb les seves paraules i escrits. 
Últimament ho ha confirmat amb el seu silenci.
Descansi en pau !

HA MORT BENET XVI

8 de GENER de 2023  -   DIUMENGE del BAPTISME del SENYOR



INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS

AGENDA

VIDA DE LES PARRÒQUIES

L’ELEFANT ENCADENAT

Quan era petit, el que m’agradava més del circ era 
aquella bèstia enorme de l’elefant amb una força des-
comunal...
Però em fixava com, després de l’actuació, l’elefant sem-
pre es quedava lligat a una petita estaca clavada a terra.
Vaig tancar els ulls i em vaig imaginar l’elefant indefens 
acabat de néixer i subjectat a l’estaca.
Estic segur que, en aquell moment, l’elefantet va em-
pènyer, va estirar i va suar per tractar d’alliberar-se’n.
I, malgrat tots els esforços, no ho va aconseguir perquè 
aquella estaca era massa forta per a ell. I es va resignar 
al seu destí.

Ara, aquell elefant enorme i poderós que veiem en el 
circ, no s’escapa perquè creu que no pot. Té gravat el 
record de la impotència que va sentir poc després de 
néixer.
_____________________________________________

Amb l’educació dels infants deu passar alguna cosa 
semblant: el que s’aprèn de petit costa molt d’esborrar.
Cal posar molta atenció en educar els fills, des de ben 
petits, en la generositat, l’amor, la veritat i la llibertat.

7, dissabte –  
(18 h., Bonmatí),  Joan Motjé i Carmen Surroca.
(19’30 h., Anglès), Ramon Caballé Panosa.
(19’30 h. La Cellera)  Celbr. Paraula

8, DIUMENGE
(9 h, Anglès),  Eugeni Torras Roca / Francisca Barnera 
Martí i Salvador Solà Solà / Carme Pèlach Puig (aniv.) / 
Jaume Esteba Sala (7è. Aniv.) / Montserrat Aurich, Fran-
cisco Aracil i Anna Maria Luz / Beatriu Ros Casadevall 
(1er. aniv.)  / Lluís Faüchs Roura (aquesta setmana) / An-
tonio Montero López (aquesta setmana).
(10’30 h, Sant Martí),  Núria Bosch Colomer (!er. aniv.)
(10’30 h. Osor)  Celbr. Paraula.
(12 h. La Cellera)  -  -  -

- - -
 
14, dissabte –  
(12 h., Anglès),  -  -  -
(18 h., Bonmatí),  -  -  -
(19’30 h. La Cellera)  Celbr. Paraula.

15, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Familia Carreras-Caballé / Eugeni Torras 
Roca / Maria Font Pèlach i família / Lluís Valls, Josep 
Figueras, Maria Viñets i família / Francesc Boada Padrosa / 
Joaquim Puig, Família Ventura-Barnadas i Família Puig-
Tarrés.
(10’30 h, Sant Martí), Celbr. Paraula.
(10’30 h. Osor)  -  -  -
(12 h. La Cellera)  -  -  -

DEFUNCIONS:
ANGLÈS. 
- El dia 28 de Desembre ens va deixar en GINÉS HER-
NÁNDEZ LÓPEZ, a l’edat de 98 anys. Havia nascut a 
Lorca (Múrcia), ha viscut a Anglès i ha mort a Salt. Era 
vidu de Tomasa Sánchez Vélez.
   
- El dia 29 de Desembre ens va deixar la DOLORS VI-
LAMITJANA CASAS, a l’edat de 83 anys. Havia nascut i 
viscut a Anglès, on ha mort. Estava casada amb Llorenç 
Soler Font.

- El dia 1 de Gener ens va deixar en LLUÍS FAÜCHS 
ROURA, a l’edat de 74 anys. Havia nascut a Anglès i ha 
mort a Salt. Estava casat amb Isabel Quesada Justícia.

- El dia 3 de Gener ens ha deixat l’ANTONIO MONTE-
RO LÓPEZ, a l’edat de 80 anys. Havia nascut a Zufre 
(Huelva) i ha mort a Anglès. Estava casat amb Francisca 
Funes Romero.

Que descansin en la Pau de la Casa del Pare.

RESULTAT de la COL·LECTA de NADAL per 
CÀRITAS:

   A les Parròquies del nostre sector, a la Col·lecta del dia 
de Nadal, que va destinada a les Càritas Parroquials, es 
van recollir:
 ANGLÈS 628’ -  €
 LA CELLERA 430’ -  €
 BONMATÍ   90’ -  €
 SANT MARTÍ S.   67’ -  €
 OSOR  210’ -  €

Avui, diumenge, dia 8. ANGLÈS. “CONCERT de 
NADAL”.
Tarda, a 2/4 de 6, a l’Església Parroquial, amb 4 Corals: 
“Cors alegres” (Anglès), “Cantaires de St. Miquel” (Anglès), 
Sta. Margarida (Quart) i “Retorn Planenc” (Les Planes).

Dia 11, dimecres. LA CELLERA.
Reunió del Consell Parroquial, a les 20 h. a la Sala de 
Reunions de la Rectoria.

Dia 12, dijous. ANGLÈS.
Reunió de les mares del Primer Curs de Catequesi. A les 
17’15 h. a La Doma.

Dia 14, dissabte. ANGLÈS. “FIRA de SANT ANTONI”.
   A les 11 h. del matí: Benedicció dels animals a la Plaça 
de La Vila.
   A les 12 h. del migdia:  Missa de St. Antoni a l’Església 
Parroquial, amb la Coral “Cors alegres”. No hi haurà la 
Missa del vespre.


