
 

RELLEU SACERDOTAL 
D’aquí pocs dies Mn. Eulogio Francisco González Parra ens deixa i retorna al seu país, Mèxic, i en concret 
a la seva diòcesis de Puebla de los Ángeles. Va arribà aquí a Guissona el 30 de novembre de 2014, tenint 
48 anys. Durant els caps de setmana col·laborava en les celebracions dominicals i festives en el pobles de 
la demarcació  de Guissona; també feia actes de servei dins la Parròquia: conferències, recessos, 
catequesis, celebracions diverses... Durant la setmana residia a 
Barcelona, Parròquia Santa Inés, i cursava estudis per la 
Llicenciatura i doctorat en Litúrgia. El Bisbe de Puebla, Don 
Víctor Sánchez Espinosa i el nostre d’Urgell, Mns. Joan Enric 
Vives, tenen un conveni en que sacerdots que venen a ampliar 
estudis a Barcelona puguin fer un servei pastoral, almenys els 
caps de setmana, dins la nostra diòcesis. 

Durant aquests anys s’ha guanyat la simpatia dels nostres 
parroquians, tan de Guissona com dels pobles veïns. Home 
servicial, culte i amb un gran esperit de servei. Ja des del primer 
dia va celebrar l’Eucaristia en català. És normal que ara ens 
sàpiga greu la seva definitiva anada. Hem mantingut sempre una bona relació d’amistat, confraternitat  i 
ens hem sentit sempre units en el servei ministerial. 

Ha acabat els seus estudis, primer de Llicenciatura i ara de Doctorat. Tesis que ha defensat aquest 
divendres, dia 28,a la Facultat de Teologia de Catalunya. El tema de la mateixa: “El Canto de los 
salmos Laudatorios de la Hora de Laudes como expresión de la Resurrección de Cristo”. 

Però la seva partida ens regala la nova presència d’un altre sacerdot de la seva diòcesis: Mn. Joan Pablo 
Yañez Ortega, de 30 anys.  Ja fa uns dies que ha arribat de Mèxic i el cap de setmana passat ja participà 
amb el Mn. Francisco visitant alguns pobles veïns i celebrant l’Eucaristia. Desitgem que, poc a poc, es 
vagi adaptant a la nova realitat tot i que sabem que els principis no són fàcils i més venint de tan lluny i 
portant tot just tres anys d’ordenació sacerdotal. 

La Parròquia de Guissona i pobles veïns agraïm al bisbe Don. Victor, que hem tingut els gust de conèixer-
lo perquè va passar  un cap de setmana aquí a Guissona i va celebrar l’Eucaristia a Pallargues el 
diumenge. Ell espera que algun dia ens rebi allà a Mèxic en visita fraternal. Esperem que un dia puguem 
portar-la a terme. 

Alhora, desitgem al Francisco un bon treball pastoral, fecund i 
profund a la seva diòcesi i també que en Juan Pablo es senti ben bé 
entre nosaltres. 

Avancem que el dissabte, dia 14 de març, en la Missa Familiar, volem 
retre un senzill homenatge d’agraïment al Francisco.   

Guissona i poble veïns estem de sort en poder comptar amb 
sacerdots com ells. Ens són un gran ajut i fan que el sacerdot 
encarregat no es senti sol i que puguem compartir els caps de 
setmana tant en l’acció pastoral com en la taula de l’amistat. 

De moment amb el seu ajut podem acudir als pobles veïns i donar-
los el servei pastoral que es mereixen. Però som conscients que amb 
el temps no podrem arribar a tot arreu. Ens caldrà anar centrant el 
culte en alguns nuclis. Segurament que ja ho començarem a fer la 

pròxima Setmana Santa. Els sacerdots farem l’esforç necessari per estar al servei de tothom, però 
esprem i desitgem que les diferents comunitats comprenguin les nostres limitacions siguin personal o de 
manca de temps. 
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Dn. Victor Sánchez. 
Pallargues , 14 maig 2017 

 



 

MOVIMENT PARROQUIAL GENER – FEBRER 
 

DEFUNCIONS 
 

07 gener: Dolores Hueso Fernández, 71 anys (Guissona) 
08 gener: Llúcia Masas Esquius, 100 any (Guissona) 
14 gener: Joana Villarraso Cabello, 94 anys (Guissona) 
18 gener: Raquel Peguera Julián, 42 anys (Barna - Guissona) 
22 gener: Josep Tomàs March, 86 anys (Concabella) 
25 gener: Teresa Fa Teixidó, 90 anys (Guissona) 
27 gener: Dylan Camacho Salvadó, 7 dies (Palou) 
30 gener: Miquel Sorribes Canet, 79 anys ( Pallargues) 
04 febrer: Montserrat Sans Aldabó, 82 anys (Concabella) 
06 febrer: Bartomeu Gassó Flotats , 89 anys (Riber) 
06 febrer: Miquel Sellés Faijes, 88 anys (Guissona) 
11 febrer: Eusabi Cleries Galano, 87 anys (Guissona) 
13 febrer: Josep Mingot Mir, 93 anys (Barcelona – Guissona) 
13 febrer: Josep Rius Gabernet, 86 anys (Guissona) 
16 febrer: Montserrat Sala Mas, 86 anys (Guissona) 
20 febrer: Jordi Graells Bosch, 58 anys (Guissona) 
22 febrer: Ramon Miralles Figueras, 97 anys (Mont-roig) 
 
BAPTISMES. 
05 gener: Carla Ribera Ribera, filla de Magi i Blanca 
08 febrer: Ramon Freixes Potensà, fill de Josep Mª i Sílvia 
  Miquel Freixes Potensà, fill de Josep Mª i Sílvia 
 

 
 

 
 

INTENCIONS DE MISSES DEL 2 – 8 DE MARÇ 
 

    Dilluns Plàcid Santaeularia Boncompte 
    Dimarts Joan Salvadó Niubó      

Dimecres  Josep Mª Font 
Dijous  Dantis 
Divendres  Dantis 
Dissabte  Dantis 
Diumenge  Dantis 

SOPAR DE LA FAM 
 

Dia: divendres, 6 de març 

Lloc: Fundació 

Hora: a les 21 h. 
 

PROGRAMA: 

• Salutació 
• Actuació de l’Escola 

de Dansa Montse 
Esteve 

• Actuació del 
cantautor; Xavier 
Mayora 

• Sopar 
• Bingo. 

 

IMPRESCINDIBLE: 

Tiquet 

REUNIÓ DE VIDA CREIXENT 
 

Serà aquest dilluns, dia 2 a 2/4 de 6 de la tarda al despatx parroquial. 

Farem  dos temes, el 5 i el 6 ja que el més passat no ens poguérem reunir. 

DIMECRES DE QUARESMA: 
 

8 del vespre: pregària i reflexió sobre la 
Paraula de Déu. 
Sala Parroquial 


