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AVUI NO TENIM MOSSÈN? 
 

El passat més de desembre, un cap de setmana, el mossèn no podia ser present. 
Teníem dos opcions:  
Tancar les esglésies aquell diumenge,  
o que fidels laics de les nostres parròquies fessin una celebració dominical, llegint 
l’evangeli, pregant per les intencions de l’Església i donant la comunió. 
Varem fer això mateix. 
Varen ser dos celebracions a Espui i Pobleta ben agraïdes per els fidels presents 
aquell dia. 
Es possible que torni a passar; que un diumenge no tinguem mossèn. 
Aleshores que fem? 

  

 

 
Avui és diumenge. 

*Els cristians celebrem la nostra fe a 
través de l’Assemblea Dominical. 

*Però arreu dels nostres pobles 
trobem una mancança de sacerdots. 
I els pocs que tenim no arriben a tot 

arreu. 
*Però nosaltres volem celebrar la 

nostra fe, perquè tots formem 
l’Església.  
*Ens quedem sense diumenge? 

*No ens reunim a celebrar el dia del 
Senyor? 

*No. Sí que ens podem reunir. 
 
QUÈ PODEM FER? 

*Si no tenim mossèn, podem 
participar d’una ASSAMBLEA 

DOMINICAL EN ABSÈNCIA DE 

PREVERE o Celebració de la Paraula. 

*Això és una trobada dominical dels fidels de 
la parròquia dirigida per un diaca o un laic, on 
en nom del Senyor Ressuscitat: 

·Escoltarem i acollirem la Paraula de Déu. 
·Pregarem amb tota l’Església. 

·Compartirem la comunió. 
·Procurarem anunciar la nostra fe perquè som 

enviats pel mateix Esperit. 
 
I AIXÒ ÉS EL MATEIX QUE LA MISSA? 

 
*No, però és la millor manera que tenim els 

cristians de celebrar el diumenge quan no 
podem participar de la Missa. 
 

LLAVORS...QUINA DIFERÈNCIA HI HA? 
 

*La diferència que hi ha amb la Missa és: 
La pregària eucarística i la consagració que 
necessiten del prevere. 

*La comunió, però, serà possible perquè el pa 
ja serà consagrat d’altres misses i reservat en 

el sagrari. 
 

AIXÍ JA NO NECESSITEREM EL MOSSÈN? 

*Tant de bo puguem tenir de nou preveres 
per totes les parròquies en algun moment. 

 
*De mentres pregarem per les vocacions a 
l’Església i ens seguirem trobant els 

diumenges per celebrar el Dia del Senyor. 
 



 
 
 

Pàgina 2 FULL Parròquies Vall Fosca i Senterada 

DOCUMENTS D’ESGLÉSIA que parlen de les  

Celebracions de la Paraula en absència de prevere. 
 

CONCILI VATICÀ II 
Constitució sobre la Litúrgia SC 35,4 

 
“...s’ha de fomentar una celebració de la Paraula de Déu...els diumenges i els dies de festa, 
sobretot en els llocs on no hi ha sacerdot...” 

 
 

CONCILI PROVINCIAL TARRACONENSE 1995 
CT 65 
 

“El Concili recomana que es faci un esforç per coordinar els horaris i el nombre de les 
celebracions, en funció de les necessitats dels fidels, del nombre de preveres i de la qualitat de 

les celebracions. Es tindrà cura de no suprimir l’Eucaristia en els pobles petits, encara que a tal 
fi calgui reduir el nombre de celebracions en les grans ciutats. Si el nombre de preveres no 
permet d'assegurar de cap manera l’assemblea dominical eucarística en totes les comunitats, el 

bisbe de cada Església, amb el seu presbiteri, estudiarà la conveniència d’aplicar el «Directori 
per a les celebracions dominicals en absència de prevere». 
 

QUE HA PASSAT A LES PARRÒQUIES ?  

  

  

Tots els nens de la catequesi han fet pessebre. 

Les catequistes Cristina i Conxita els han passat a veure. 
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AVUI ÉS LA FESTA DE... 
GENER 

CAPDELLA     S. Vicenç  
dissabte 21   13:00h. 
 
TORRE DE CAPDELLA  Sant Antoni  
diumenge 22  13:00h. 
BENEDICCIÓ I DINAR A L’ALBERG 

 
SENTERADA   Celebració gener 
diumenge 29   13:00h 

 
FEBRER 

OBEIX         La Candelera 
dissabte 4     13:00h 
CELEBRACIÓ A L’ESGLÉSIA  
DE LA MARE DE DÉU D’OBEIX 
 

 
 
 

PROPERA ACTIVITAT PARROQUIAL 
 

EXCURSIÓ-PELEGRINATGE 

MONTSERRAT 
Missa conventual 

Cant de l’escolania 
Visita al Museu 

Acolliment per part d’un 
monjo 

Dissabte 25 de març 2017 
 

Col.labora: Ajuntament de  
Torre de Capdella 

Catequesi 
 

Hem fet el pessebre a l’església i... 
 

 
 

 
hem celebrat el Nadal. 
 

 
 
 
 

Espui   Gràcies a la  

col·laboració econòmica 
d’una família del poble i 

als fons de la parròquia, 
hem pogut restaurar els 

canelobres de l’altar i el 
sagrari. 
Han quedat molt lluents 

i bonics. 
Gràcies per el donatiu. 

 

Celebració de mitjanit de Nadal 
 
Aquest any hem celebrat la mitjanit de Nadal a Astell. 

La celebració ha estat molt participada amb fidels de 
diversos pobles. 
Vàrem acabar amb una xocolatada i Neules i turrons 

que ens van oferir de Casa Jaumet. 
 

 

MÉS DE LES PARRÒQUIES 
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EXCURSIÓ DE LES PARRÒQUIES DE LA VALL FOSCA 

AL PESSEBRE MONUMENTAL DE SORT I ESTERRI DÀNEU 
 

De ple en festes nadalenques, una colla de fidels de les Parròquies de la Vall Fosca hem 
organitzat una excursió a diverses parròquies del Pallars Subirà. 
 

La primera parada ha estat a Esterri d’Àneu on hem visitat l’eco-museu de les Valls D’Àneu on 
es mostra el tipus de vida que es portava fa cent anys a les nostres contrades i masies. Molts 

han reviscut aquells espais que potser havien vist de petits a casa seva. Tot seguit Mn. Andreu 
Rodríguez, rector de la parròquia de Sant Vicenç d’Esterri ens ha rebut i ens ha mostrat els 
dos pessebres que tenen exposats a la l’església (un d’ells fet per els infants de catequesi) així 

com diversos elements del romànic que conserven, de manera especial una pica baptismal. 
 

La segona parada ha estat per contemplar la vila closa d’Escaló i fer-ne una explicació del 
Crist trobat de temps medievals i conservat en aquests moments al MNAC. Tot seguit hem 

compartit taula, tot celebrant les festes de Nadal. 
 
Per la tarda ens ha rebut a l’Església parroquial de Sant Feliu de Sort el Sr. Benjamí, bon 

col·laborador i de professió fuster. Ell s’encarrega des de fa molts anys de construir un 
pessebre monumental dins l’església que val molt la pena de visitar. En ell hi trobem diversos 

elements característics de les comarques pallareses i de diversos oficis que havien estat. Fins 
hi tot hi és representada de forma excepcional el relleu muntanyenc de la anomenada 
“geganta adormida”, visible des de diversos llocs de les nostres comarques del Pallars. La 

visita ha finalitzat amb una cantada de nadales al peu del infant Jesús. 

 

  

 

 


