
PERSONES VINCULADES A GUISSONA

Continuant  amb  aquestes  aportacions  de  persones  vinculades  a  Guissona,  avui
presentem la que ens fa la germana Marta Armengol de cal  Jomba. Va passar la
infantesa i  la joventut a la nostra vila.  Als 18 anys es va traslladar a Vic,  en el
noviciat de les Germanes Dominiques. El 1962 professa com a religiosa i es trasllada
a Madrid on rep la formació propia de la Congregació. Acabat el curs ja se’n va a
Argentina on hi ha viscut sempre més, excepte els anys que la Congregació la va
autoritzà per estar al costat del seu pare acompanyant-lo en la seva vellesa.

Ella s’explica:

“Estimats guissonesos i  guissoneses. Vosaltres sou les
meves  arrels,  les  que  donen  vida  a  la  planta,
l’enriqueixen amb les branques, fulles, flors i fruits.

Les Dominiques de l’Anunciata d’America estem en cinc
països: Argentina, Uruguay, Chile, Perú i Paraguay.

Un  dia,  en  una  missió  que  tenim  a  Pucallpa  (Perú),
visitant les famílies tot compartint la vida i la fe, tot fent
via per  una selva  molt  espesa, pensava que de ben
segur cap habitant de Guissona havia caminat per aquell
espai i, com per Déu no hi ha distàncies, en la pregària
em  podia  fer  present  a  tots  ells  i  a  totes  elles.  Vaig
imaginar les entrades del nostre poble; i per la carretera
de Cervera,  de Tàrrega,  de Ponts,  de Sant  Guim i  de
Massoteres els vaig anar recordant, tot fent via, casa per
casa. Em venien a la memòria molt habitants, els anomenava i resava per ells. Unes d’aquestes
persones han fet el pas de la mort i estan en mans de Déu i altres encara fan camí per l’existència
humana. També vaig tenir en compte als nouvinguts, que no conec, però que hi són. El meu
recorregut espiritual em portà als peus de la Verge del Claustre, tot cantant: “En vostre Claustre
Sagrat,  empareu-nos,  gran  Patrona”.  Des  d’aquell  dia  que  passejava  per  la  selva,  aquest
recorregut espiritual el faig sovint.

Agraeixo  l’oportunitat  que  em dona  aquest  Full  Parroquial  per  a  haver  pogut  compartir  amb
vosaltres  aquesta experiència que em fa sentir en comunió amb tota la comunitat de Guissona.
Quan  es  feia  la  Missa  virtualment,  la  seguia  cada  diumenge;  ara  agraeixo  aquest  Full  que
puntualment m’arriba cada setmana.

Una abraçada de germana per a tots i per a totes.

Marta Armengol de cal Jomba”
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INFORMACIONS PARROQUIALS



FULL PARROQUIAL

Com en els anys anteriors, durant dos diumenges (dies 11 i 18) no sortirà aquest Full
ja  que el  qui  el  redacta estarà de Colònies amb els infants  a Bastanist.  Amb tot
continuarem reben el Full Diocesà.  

SANT CRISTÒFOL

Aquest es celebrarà el dissabte, dia 10. Com sabem és
el patró dels conductors. Des d’aquest Full volem fer una
invitació  ben  cordial  a  que  siguin  molts  i  moltes  les
persones  que  en  aquesta  diada  s’acostin  amb  els  seus
mitjans de transport a rebre la benedicció del seu patró.

Abans  de  la  benedicció  hi  haurà  la  celebració  de
l’Eucaristia. Aquesta serà a les 12h. i a continuació, al
Portal de l’Àngel, hi haurà la benedicció de tots els
vehicles que hi vulguin passar.

PROCLAMES MATRIMONIALS

Tenen previst contraure matrimoni durant aquets mesos els joves:

 Manel Gómez Fernández  amb Mónica Paez Medina
ambdós naturals i veins de Guissona

 Gemma Guim i Fornells, natural i veïna de Guissona
amb Paolo Chevalier, natural de Burdeos (França) i
veí de Barcelona

 Albert Canals Reig natural i veí de Lleida amb Anna
Bureu Camats, natural i veïna de Guissona

 Eugeni Vilaplana Chafet natural i vei de Barcelona
amb Rosa Sàrries Bosch natural de Florejacs i veïna de Barcelona

INTENCIONS DE MISSES DE JULIOL

DEL 5 AL 11 DE JULIOL DEL 12 AL 18 DE JULIOL DEL 19 – 25 DE JULIOL
Dilluns Dantis Dantis Maria Vila Feixó
Dimarts Josep Cuadros Poseda Montserrat Campabadal C. Dantis
Dimecres Dantis Josep Mª Font Ramon Davins Vila
Dijous Dantis Maria Castells Antònia Farrés

Divendres Dantis Carmen Cuadros Prat
Josep Augets i Rosa Cardona

Roser Aynés Davins

Dissabte Mª Teresa Mercadé
Teresa Prats Carulla
Dolors Ribalta i Josep 
Campabadal

Rosendo Davins Davins Dantis

Diumenge 12h. Coloma Ribera Dantis 12h. Miquel Bureu
Jaume Solé i Magdalena 
Mases


