
 
 
 
 
 
 

HORARIS 
FESTES DE NADAL, CAP D’ANY I REIS, 2021-22 

 

NADAL DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST 
Divendres, 24 de desembre de 2021 
A 2/4 de 7 del vespre: Missa de la vigília de Nadal 
 

Dissabte, 25 de desembre de 2021 
A les 12 del migdia, Missa solemne del Dia de Nadal. 
A 2/4 de 7 del vespre: Missa vespertina  
 

Diumenge, 26 de desembre de 2021: LA SAGRADA FAMÍLIA 
A les 12 del migdia, Missa del diumenge 
A 2/4 de 7 del vespre: Missa vespertina 
 

CAP D’ANY. SOLEMNITAT DE SANTA MARIA, MARE DE DÉU,  
Divendres, 31 de desembre de 2021 
A 2/4 de 7 del vespre: Missa de vigília 
 

Dissabte, 1 de gener de 2022 
A les 12 del migdia, Missa de la Solemnitat de Santa Maria, Mare de Déu. 
A 2/4 de 7 del vespre: Missa vespertina 
 

DIUMENGE SEGON DESPRÉS DE NADAL 
Diumenge, 2 de gener de 2022 
A les 12 del migdia, Missa del diumenge 
A 2/4 de 7 del vespre: Missa de vigília 
 

DIADA DE REIS. SOLEMNITAT DE L’EPIFANIA DEL SENYOR 
Dimecres, 5 de gener de 2022 
A 2/4 de 7: Missa vespertina de la vigília de l’Epifania 
 

Dijous, 6 de gener de 2022 
A les 12: Missa solemne del dia de Reis. 
A 2/4 de 7: Missa vespertina 
 

FESTA DEL BAPTISME DEL SENYOR 
Dissabte, 8 de gener de 2022 
A 2/4 de 7: Missa de vigília 
 

Diumenge, 9 de gener de 2022 
A les 12: Missa del Diumenge 
A 2/4 de 7: Missa vespertina 
 

NOTA: El dia de Nadal (25 desembre), el dia de Cap d’Any (1 gener) i el dia dels 
Reis (6 gener) la Basílica quedarà tancada de la 1 del migdia fins a les 6 de la tarda. 

 
 
 
 
 
 
 
Diumenge, 19 de desembre de 2021. Núm. 630 
 

TEMPS D’ADVENT 
ESPEREM EL VOSTRE RETORN, SENYOR JESÚS 

 

 

DIUMENGE IV D’ADVENT (C) 
 

ELL SERÀ LA PAU 
l Nadal ja és aquí, a les portes. Avui, en aquest quart 
diumenge d’advent, se’ns en fa contemplar l’anunci: 
Betlem i Maria: 
- “De tu, Betlem, en sortirà el qui ha de regir Israel”. 

- “Feliç tu que has cregut, el que el Senyor t’ha fet saber es 
complirà”. 
La petita ciutat de David, Betlem, segons l’anunci del profeta, serà el 
lloc de naixença del “Gran Rei”. D’un lloc humil en surt un rei que 
ve com un pastor. 
I, una noia humil, filla d’un poble tan humil com ella, Natzaret, ha 
rebut l’anunci del naixement del Fill de Déu i s’ha assabentat que la 
seva cosina, ja gran, espera un fill. I Maria, la noia de Natzaret, es 
posa en camí cap a les muntanyes de Judà: “Maria se n’anà 
decididament a la muntanya”. I es quedà tres mesos amb ella. 
Així es van preparant els camins del Senyor. I aquest Senyor és 
aquell que no ve a fer la seva pròpia voluntat, sinó que ve a fer la 
voluntat de Déu (segona lectura). Per això, també ve en la humilitat: 
“es presentarà a fer de pastor”. Humilitat, petitesa i pobresa. 
Nosaltres, que ens preparem per a la celebració del Nadal, ¿ho fem en 
la humilitat, la petitesa i la senzillesa, que aquest fet demana? En les 

E 



coses ambientals, en les reunions i els àpats familiars, en nosaltres 
mateixos... 
Imitem la disponibilitat de Maria, la Mare de Déu, que es posa en 
camí. Fem de les nostres llars i del nostre entorn un reflex de la 
humilitat de Betlem. I preparem-nos, sobretot, per fer de la festa del 
Nadal, la festa del naixement del Crist, que ve a fer la voluntat del 
Pare, a portar la pau al món. “Ell serà la pau” (primera lectura) 
I no oblidem l’acció de gràcies i la lloança a Déu que ens envia el seu 
Fill únic, com a Salvador. I a Maria, que ens el fa present enmig 
nostre. Com Elisabet, repetim aquell: “Beneïda sou vós entre totes les 
dones i beneït és el fruit del vostre ventre”. (evangeli) 
I com Jesús, també nosaltres fem-nos disponibles, una vegada més, a 
fer la voluntat de Déu, per acollir la seva misericòrdia. 
Que aquesta celebració d’avui, d’aquest diumenge quart d’advent, 
quan ja el Nadal és ben a prop, prepari el nostre cor i el nostre esperit 
per acollir aquell que ve a salvar-nos des de la humilitat i la 
pobresa.■ 
 

* * * * * * 
 

 

Sant Nadal i feliç 2022
Parròquia de SANT DANIEL i 

Basílica Parroquial de SANT FELIU DE GIRONA  

 
 

HORARI DE MISSES 
 

BASÍLICA SANT FELIU 
Vigílies: 18’30.  

Festius: 12’00 i 18’30.  
Feiners: 18’30 

 

MONESTIR SANT DANIEL 
Festius: 9’30.  

Feiners: 8’30 (Celebració de la Paraula) 
 

* * * * * * * 
MISSES ENCOMANADES 

Dissabte, 18:  18,30: Intenció particular. 
Diumenge, 19:  12,00: Intenció particular.  
  18,30: Pel poble 
Dilluns, 20:  18,30: Josefina Cané Pallí 
Dimarts, 21:  18,30: Teresita Piñol Escolà 
Dimecres, 22:  12,00: Intenció particular. 
Dijous, 23:   18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí  
Divendres, 24:  18,30: Intenció particular. 
Dissabte, 25:  12,00: Família Agell Casademont.  
  18,30: Pel poble. 
Diumenge, 26:  12,00: Pel poble. 
  18,30: Tomàs Camós i Clara Alsina. 
 

* * * * * * * 
CONFESSIONS 

Cada dia: 18’00 - 18’25. Diumenges: 11’45 - 11’55 i 18’00 - 18’25. 
 

DESPATX PARROQUIAL 
Dijous de 12’00 - 13’00 i de 17’00 - 18’00 i a hores convingudes.  
 

CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DE LA PENITÈNCIA: 
Dilluns, dia 20, a les 18’30, Missa. A les 19’00, farem la  

Celebració Comunitària de la Penitència  
per a preparar-nos degudament pel Nadal, amb les Confessions. 

Presidirà la celebració el nostre Bisbe Francesc. 
 


