
 

NOVA EMPENTA 

S’han acabat les vacances escolars, hem celebrat unes diades entranyables en les quals ens hem 

aplegat en família i hem allargat les sobretaules; ens hem retrobat amb familiars, amics i amigues 

que potser feia temps que no ens veiem. Hem intercanviat obsequis, regals, felicitacions i bons 

desitjos de cara a l’any nou que hem començat. En fi, una llarga llista de joies, alegries i 

celebracions. Som persones que ens agrada la fraternitat i les celebracions que porten a la 

convivència, al diàleg i al compartir, en definitiva, la vida. 

També els cristians, ja que aquestes celebracions s’emmarquen de ple en la fe cristiana, hem viscut 

uns dies intensos en que hem celebrat i viscut el Misteri d’un Déu que s’ha fet proper a nosaltres, 

que es va fer home en aquell Infant de Betlem. L’hem celebrat en comunitat en moments puntuals:  

 El dissabte, 21 de desembre, visquérem moments íntims amb la presentació de diferents 

escenes nadalenques representades pers nois i noies de la catequesi. 

 La “Missa del Gall” fou íntima i viscuda. La llum de Betlem que portàvem en les palmes de la 

ma il·luminà el nostre temple i els nostres cor tot cantant el “Pare nostre”. 

 El dia 1 de gener iniciàvem un any nou. A nivell social i festiu era una nit d’insomni: cants, 

sopars, balls, tertúlies, abraçades i bons desitjos per al 2020. En la fe celebràvem la Festa 

més antiga dedicada a Maria: “Santa Maria”. Ella exemple de disponibilitat i de fidelitat al 

voler de Déu. 

 I arribà, finalment, la diada o la nit dels “somnis”: la vinguda dels Reis i la il·lusió dels més 

menuts. Quin goig veure tants infants asseguts als peus de Ses Majestats allà a les escales 

del Presbiteri del nostre temple parroquial. Aquells Mags que varen fer camí per adorar Jesús 

allà a Betlem, ara ho recordàvem adorant la imatge de Jesús dins l’església. Qui l’adora, 

després es dóna i regala. Els qui participem en les celebracions de la fe “adorem Jesús” i 

aquesta adoració ens porta a ser més solidaris, més amics i més creients. 

Bé, passats aquests dies cal que continuem, tots i cadascú, essent fidels a la missió o tasca que 

tenim encomanada. Ens hem relaxat físicament aquests dies, però hem recobrat noves forces per no 

aturar-nos i avançar vers els objectius que tenim proposats. Pastoralment tindrem: 

 Trobada d’infants (pares i mares) dels batejats durant el 2019. 

 Celebració i pregària conjunta amb les confessions cristianes de Guissona 

 La catequesis parroquial amb els infants ens aplega cada dimecres 

 La Missa Familiar de cada dissabte ha d’esdevenir un moment important per a les famílies 

amb fills que reben formació religiosa per mitjà de la Catequesis 

 També, la Comissió de Formació del Consell Pastoral, té programades unes xerrades-diàlegs 

sobre temes importants pels moments que vivim. S’aniran anunciant. La 1a la tenim ja 

aquest proper dimecres, com ho presentem ja en aquest Full 

En fi, cal continuar avançant. I com deia el P. Miquel Estradé, monjo de Montserrat, “Mai cansar-se 

de cansar-se”. 

Entre tots i totes ens cal anar donant vida a la comunitat parroquial. Res de desànims. Allò de “cada 

dia som menys”, s’ha de convertir en “cada dia som millor ferment”. 
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1R DIÀLEG – XERRADA PER AQUEST TRIMESTRE 

La Comissió de Formació del Consell de Pastoral té un gran 

interès en oferir diàlegs sobre temes que afecten avui a casa 

nostra i que demanen de tots una major implicació i 

compromís. 

Són temes oberts a sensibilitats distintes i, també, interessants 

per a creients i no creients. Que ningú se’n senti exclòs. Per 

això es fan en un espai i local on tothom hi té cabuda: sala de 

Plens de l’Ajuntament. No cal dir que la Comissió agraeix 

aquesta disponibilitat de de dit Ajuntament en oferir-nos el seu 

local. 

El Papa Francesc demana sortir a les perifèries; és a dir, no 

quedar-nos tancats als nostres temples i a les nostres sales. 

L’Església no és per està reclosa sinó per viure oberta a 

tothom, siguin d’una confessió concreta o de cap. Tots som 

éssers estimats de Déu i tots formem una comunitat on l’amor i 

el respecte han de ser els nostres distintius de convivència. 

Preguem que feu campanya i difongueu aquests diàlegs–xerrades donant-les a conèixer a 

familiars i amics. 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓ POST BAPTISMAL. 

El dijous, dia 23, tindrem aquesta reunió per preparar la celebració que 

farem el dia 2 de febrer amb els batejats durant el 2019. Serà al despatx 

parroquial a les 19’30 h. Preguem que pares i mares dels i de les batejades 

vulgueu participar-hi ja que és un moment important dins la comunitat 

cristiana constatar que uns membres s’ha adherit a ella per mitjà del 

Baptisme. Tenim constància dels batejats a Guissona, però no a d’altres 

parròquies i viuen a Guissona. També aquests els invitem a la trobada. 

  

                                   INTENCIONS DE MISSES DEL 13- 19 DE GENER 

 Dilluns Coloma Ribera 

Dimarts Fernanda Sánchez Esteves, religiosa 

Dimecres    Celesti Escudé 

Dijous    Dantis 

Divendres    Dantis 

Dissabte Dantis 

Diumenge    Família Sàrries Ribalta 

REUNIÓ DE VIDA CREIXENT 

Aquest dilluns, dia 13, tenim l’acostumada reunió de Vida Creixent. Hem fet ja una 

part del curs, però això no impedeix que s’hi pugui afegir algun nou membre. Sempre 

estem oberts a noves persones; i fem una crida ben especial a homes que, disposant 

de temps lliure, vulguin també participar-hi. “Vida Creixent” no és un moviment per a 

dones de 3a edat, ho és per a homes i per a dones. 


