
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIUMENGE 2 DE NADAL                                                 3 DE GENER 2021 

ANUNCI DE LES FESTES DE L'ANY 

La glòria del Senyor s'ha manifestat a Betlem i es continuarà  

manifestant entre nosaltres, fins al dia del retorn gloriós. 

 

Per això us anunciem amb goig, germans i germanes, 

que així com ens hem alegrat en aquestes festes 

del Nadal de nostre Senyor Jesucrist, 

ens alegrarem també en la gran celebració pasqual 

 de la Resurrecció del nostre Salvador. 

 

Així, doncs, tinguem present que aquest any l'exercitació  

de la Quaresma que ens prepara per les festes pasquals 

començarà el dia 17 de febrer, dimecres de Cendra, 

i del 2  al 4 d’abril celebrarem amb fe la mort, sepultura  

i resurrecció del Senyor Jesús, en el Tridu Pasqual. 

 

El dia 4 d’abril serà la Pasqua, la festa més gran de l’any. 

I al cap de cinquanta dies, al terme de la gran festa  

de la cinquantena pasqual, el diumenge 23 de maig, 

celebrarem la solemnitat de la Pentecosta, 

el do que Jesús ressuscitat fa a la seva Església: 

el do de l'Esperit Sant. 

 

Cada diumenge ens reunirem per celebrar l'Eucaristia, 

commemorant la Pasqua del Senyor, 

i venerarem també la memòria de la Mare de Déu. 

A Guissona ho farem el dia 8 de setembre,  

sota l'advocació del Claustre. 

 

I celebrarem també la festa de tants germans sants i santes 

que ens acompanyen en el nostre camí. 

Tots els dies són sants i bons 

per als qui estan en gràcia de Déu. 

 

I ja al final de l'any, el dia 28 de novembre, iniciarem un  

nou any litúrgic amb la celebració del diumenge primer 

de l'Advent de nostre Senyor Jesucrist. 

 

A ell tot honor i glòria pels segles dels segles. Amén. 

 



MOVIMENT DURANT EL 2020 
 

 Guissona 
Bellveí 

Torrefeta 
Sisteró 

Pelagalls 
Concabella 
Hostafrancs 

Florejacs 
Palou 

Figuerosa 
Pallargues 
Mont-roig 

Sedó 
Riber 

Matrimonis                
 

 
 

  
 

 

Baptismes 11 -  7          
 

  
  

Defuncions 45 4 1 3 2 1 6 5 

Confirmacions 18        

 Comunions 28        
 

Baptismes. 11 són de la comunitat cristiana catòlica i 7 de la comunitat greco-catòlica 

 

CELEBRACIONS DURANT L’ANY 2021 

 

Altres anys presentàvem en l’ini del nou any un conjunt d’activitats, 

celebracions, conferències i dates de Primeres Comunions i 

Confirmacions. Degut a la situació pandèmica que encara estem patint 

ens és molt difícil establir tot un calendari de les mateixes. Les haurem 

d’anar concretant en el moment que les puguem portar a terme. Ja 

l’any passat les haguérem de suspendre per aquest motiu. Per tant, hi 

ha conferències que resten pendents i tan bon punt les puguem portar 

a terme, ho farem. 

Esperem que a partir del segon semestre la cosa es vagi normalitzant i   puguem celebrar les 

Primeres Comunions als primers diumenges de maig. 

 

EVANGELI DE CADA DIA 
 

El trobareu en aquest llibret al tauló de l’església pel cost de 4 €.  

En la vida de cada dia, en el tràfec de la feina o de les preocupacions que 

ens absorbeixen, trobar una estona per llegir l’Evangeli i meditar-lo és 

garantia que el Senyor trobarà en nosaltres la terra bona on la seva Paraula 

germinarà, creixerà i donarà fruit. Paraula i Vida 2021 vol ser aquest petit 

Evangeli que el sant pare ens convida a tenir sempre a mà, perquè la 

Paraula de Déu ens acompanyi tothora. 

 

 

 

 

 

 

INTENCIONS DE MISSES DEL 4 - 10 GENER 

  

 

  
  

 

 

  

 Com es pot veure són cada vegada menys les intencions que els fidels 

 desitgem que s’apliqui la Missa.  Ja ho dèiem en algun Full passat que 

 ningú s’estigui de demanar una aplicació independentment de  

l’estipendi que hi hagi establert. Si algú vol que sigui anònim ho pot  escriure en  un petit 

paper i dipositar-lo a alguna bústia de l’església. 

Dilluns Intenció Particular 

Dimarts Intenció particular 

Dimecres. Reis 12 h. Miquel Regué 

Dijous Intenció particular 

Divendres Intenció particular 

EPIFANIA DEL SENYOR 

El proper dimecres celebrem aquesta solemnitat, anomenada del Reis. Les 

celebracions litúrgiques  seran totes a la mateixa hora que les vigílies i els dies  

festius .  


