
 

 JOSEP VILAMÚ I ARMENGOL 

El Vilamú, tal com tots l’anomenàvem ha tingut una 

trajectòria de servei a la Parròquia que no podem deixar 

a l’oblit. D’aquí que ens sembla oportú fer una breu 

reflexió del que ha estat, i esperem que continuï essent 

des de l’eternitat, per la nostra Parròquia que ell tan ha 

estimat i servit. 

Va néixer el 21 de novembre de 1927. Fou batejat el 4 

de desembre del mateix any i se li imposaren els noms 

de José, Ramón, Juan (en aquell temps en castellà). Els 

seus pares eren Abdon Vilamú Closa i Mercè Armengol 

Vives. Va morir a la Residència de la Fundació el 19 de 

novembre d’aquest 2020, a punt de complir 93 anys. 

El Vilamú havia esdevingut una figura rellevant en la 

nostra vila. Servicial, atent, educat, amant de les 

tradicions locals, no podia faltar a l’actuació teatral en 

els Pastorets, representant la figura més contrària a la 

seva personalitat: el Dimoni. 

Des d’aquest Full ens veiem en el deure de reconèixer el 

que ha estat i representat per la nostra Parròquia durant 

una bona colla d’anys: com a sagristà i col·laborador parroquial en celebracions de la Paraula 

a pobles veïns. El 14 de juny de 2014, en l’assemblea parroquial, li vam retre ja un sentit 

homenatge per la seva trajectòria pastoral i servei a l’Església. 

Poc a poc la seva salut anava minvant i se li 

va oferir la possibilitat de viure i conviure en 

un espai on pogués ser atès tal com es 

mereixia. Li costava fer aquest pas. Fou a 

finals del 2009 que els sacerdots de la 

Parròquia junt amb la familiar més propera, 

la Claustre Tomàs, decidirem, amb mala 

acceptació al principi per part d’ell, que 

pogués ingressar a la Residència. Al cap de 

pocs dies va agrair el pas que va fer i 

recomanava a persones amigues que, davant 

les deficiències físiques que s’anessin 

presentant, fessin un dia aquest pas. 

Havia estat un home auster, potser amb excés, i sovint massa exigent amb ell mateix. Es 

conformava en tot i vivia en un espai amb condicions precàries. Un cop, però, establert a la 

Residència, on es va sentir acollit i tampoc no donava cap mal de cap, continuava cada dia 

baixant al poble, feia la visita a l’església i s’asseia una estona davant el Santíssim; i mai va 
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deixar, mentre es va poder moure, la seva missió de sagristà, de tal manera que entrava i 

sortia de la Residència si calia fora d’horaris establerts a fi de ser fidel al servei del temple. Si 

els dissabtes arribava quan ja tots havien sopat, des de la Fundació ho acceptaven i li 

reservaven el seu sopar per quan ell arribés. 

Allà, a la Residència, hi havia agafat un ritme i una rutina que el caracteritzava. Una persona 

dirigent de la mateixa, el dia de la seva mort enviava aquest missatge:  

«En tenim molts records, de veure’l a l’església, una persona discreta i entranyable, atent, 

respectuós i sempre amb una paraula amable. Els últims anys ha estat a la Fundació i cada 

dia manteníem una petita conversa; un home tranquil, lector cada dia del diari, pacient i 

sempre amable. Un bon cel per a ell! » 

En breu anunciarem per un diumenge a les 12, una missa d’acció de gràcies pel que ha estat i 

ens ha donat. S’ho mereix i segur que ens ho premiarà des de la casa del Pare. 

ALTRES REFLEXIONS 

ADVENT 
 

Comencem aquest diumenge la celebració litúrgica del 

temps d’Advent, preparació al Nadal. Ens agradaria poder  

tenir espais i moments d’un cert recolliment com veníem 

fent altres anys tot reflexionant la Paraula de Déu. Però 

aquest any ens és difícil; però això no ha de ser obstacle 

per a que cadascú sàpiga trobar aquests moments en la 

intimitat de casa o passejant pel nostre entorn de 

Guissona. També  els pares i mares de catequesis 

hauríeu de fer un major esforç per a que com a família, 

amb el fill/a, participéssiu en la Missa Familiar dels 

dissabtes. 

En el proper Full en farem una reflexió més amplia d’aquest temps litúrgic. 

 

 

 

 

 
 

VIDA CREIXENT 

Aquest dilluns, dia 30, havíem de tenir la trobada de Vida Creixent. Tal com vam fer el mes 

passat ens toca fer-ho aquest: cadascú llegeix el tema i en fa un breu resum o aportació al 

grup per mitjà d’un missatge al Whatsapp.  Fem les aportacions abans del dimecres, dia 2, i 

en farem un resum final per a tothom. 
         

                                        INTENCIONS DE MISSES DEL 30 DE NOVEMBRE – 6 DE DESEMBRE 

 

 

 

 

 

Dilluns  Margarida Pujol de Santaeulària 

Dimarts Visitación Álvarez, religiosa 

Dimecres Josep Mª Font 

Dijous Dantis 

Divendres Josep Ribera 

Dissabte Dantis 

Diumenge 12 h. Maria Campabadal Toldrà. Morí el 2 de novembre 

SEPTENARI  A LA IMMACULADA 

Aquest dilluns. Dia 30,  farem el septenari de la Immaculada, s’iniciarà a les 18:25 

amb el res del Rosari, seguit de Vespres i Eucaristia els dies que n’hi hagi. 

 


