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PRESENTACIÓ DEL NOU RECTOR
Comença un nou crus, aquesta tardor de dos mil tres, i les parròquies de la part Oriental de la Vall del Riu
Corb, tenen un nou rector. Quan arriba una persona nova al poble, sempre aixeca expectatives, més encara
quan aquest personatge nou és el responsable de la parròquia i del culte en el nostre poble. En tot canvi,
sempre hi ha nostàlgia per la persona que marxa, i esperança i iliusió per Ia persona que arriba. També al
nou rector li passa això respecte a les parròquies que ha deixat enrera, i esperança i illusió vers el nou des
tí on l'envien.
Jo, perla meva part, em poso ala vostra disposició, per tot el que calgui. Vaig un
dia entre setmana a cada poble a celebrar una missa. Si algú vol parlar amb el mos
sèn, per l'assumpte que sigui, em trobareu a I'església en acabar la missa. Agraeixo
a tots els coliaboradors de la parròquia, la tasca que han fet fins ara, i anìmo a con
tinuar-la d'ara en endavant Tots ens hem de sentir 1'Església propera, la parròquia
forma part de la nostra vida, es la casa de tots, i tot ens l'hauríem de mirar com a
cosa pròpia, per collaborar-hi, Déu estima a aquell que dóna amb alegria.
A poc a poc ja ens anirem coneixen, per la meva part vull dir-vos que sóc fihl de
l'Espluga de Francolí. Vinc de Vila-seca, on estava en el meu últim destí de vicari,
i ara començo de rector en aquesta agrupació parroquial de la Vall del Riu Corb. Pe
rò abans havia estat a Montblanc, Solivella i a Valls. Abans d'entrar al seminari,
vaig ser quatre anys a Poblet, de monjo. Bé una vida força moguda com la majoria
de les persones. La vida es sempre un camí i una recerca de la veritat, una recerca
de Déu, un repte i un do. Espero que els nostres camins s'entrellacin en aquest
temps que estaré aquí entre vosaltres.
Una de les coses que s'havia de revisar era l'horari de misses del diumenge, per la
pròpia dignitat de la celebració, de fer-la sense presses, i pel respecte a la gent en Ia
puntualitat, Per això he pensat que una nova distribució aniria millor. Un poble
passarà la missa al dissabte a la tarda, i els altres la tindran al diumenge, Cada any
canviarà i a un poble li tocarà a la tarda, així la missa del dissabte a la tarda anirà rodant. Enguany, la
missa a la tarda serà a Ciutadilla.
Espero la vostra comprensió, no hi ha cap solució que sigui bona per a tots, però ens hem de fer càrrec de
la nostra situació.
Els nous horaris estan a l'altra banda d'aquest full informatiu.
Cordialment el vostre, Mii. Joan Francesc Amigó.

IIorari dc Ics ITÌISSCS
('AP i)l SITMANA

Passananl :
Ciuiadilla:
Guimerñ:
VaI I Cogona:
Residència:
Baliieari:

Diumeime
I)issabie a
I)iumenge
I)iu meiige
I)iumeiige

a Ies 10 del mati
Ics 7'30 del vcsprc.
a Ia I cieI rnigdia.
a I es 1 I '30 del matí
a Ies 6 de Ia tarda.

ENTRESE1'MANA

Dimccres a les 6 dc la tarda.
Dijous a Ics 6 de Ia iarda.
Divendres a Ies 6 de Ia tarda.

l)imarts a Ies 7 de Ia tarda.

Despatx parroquiaL
Es firñ immediaiainent acabada Ia missa d'entre setmana.
També podeu tnicar als telêfons del Mn. Guimerà 973 303045, mòbil 650 20 64 14

Sufragis.
Octu bre:
Dia 12, Guimerà: Francesc Rosich
Dia I 7, Guimerà: Agustí Frarença

Ba ptismes:
Ha iebut el sagrament del baptisme. eI dia 1 9 d'octubre a Ciutadilla:
MARTINA JAUMEJOAN ALCOBE, tìlla de I'Enric Jaumejoan i Ia Roser Alcobé.

Apuntar-se per a Ia Catequesi: Comunió a partir dels 7 anys.
Contìrmació a paritir dels 14 anys.

Cuitadilla: dia 23 d'actubre a les 7 de Ia tarda a la Parròquia.
Guimerà: dia 23 d'octubre a Ies 7 de Ia tarda a cal Cabreta.

Aniversaris.
El dia I 9 a Passanant, van celebrar Ies bodes d'or:
Ramón Roset Targa i Lluïsa Targa Briansó,
Francesc Roca Carles i Maria Petonàs Briansó

ESPAI DE REFLECCIÓ I PREGRÀRLA
Pregana feta en motiu de la festa de St. Miquel
Collabora en Ia
Ieva parròquia
cornprant loteria dc

Nadal.
Qui sap si un dia

ho ceIebrans per
tot I'ali.

Oh, Pare Sant,
feu que per intercessió del vostre àngel Sant Miquel
Recordeu
d'apuntar-vos
ens guardi dels perills:
a la
Dels perill dels accidents a la carretera,
catcquesi
dels perill al treball,
d'adults.
dels perills de les malalties,
del perill de l'enveja i Ia falsedat,
del perill de la depressió i de Ia desesperació.
Oh, Pare Sant,
feu que per intercessió dels nostres patró Sant Miquel,
el nostre cor s'illumini:
La nostra vida sigui plena d'esperança,
la nostra llar s'hi acumuli la pau,
al nostre cor sempre hi brosti Ia iílusió,
a la nostra família s'hi cultivi l'amor.

