
 
 
 
 
 
 

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, 26 de desembre de 2021. Núm. 631 

DIUMENGE DINS l’OCTAVA DE NADAL 
 

 

  
 

Taula del Naixment de l’antic retaule de Sant Feliu de Girona (s. XVI) al Museu diocesà de Girona 
 

NADAL DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST 



ENS HA NASCUT EL CRIST, VENIU, ADOREM-LO! 
 

urant l’Advent hem estat invitats a pregar dient: Veniu, 
Senyor Jesús! Ara, en aquest dia de Nadal, continuem 
dient: VENIU. Però ja no ho adrecem a Jesús, sinó que 
aquest “Veniu” es refereix a nosaltres: Veniu, adorem-lo! 

Se’ns convida a sortir de casa, a sortir de nosaltres mateixos, com els 
pastors, per anar a trobar Jesús i adorar-lo. És una invitació adreçada 
a tots nosaltres, a tothom. En el temps d’advent érem nosaltres qui 
esperàvem Jesús. I en canvi en aquest temps de Nadal, podríem dir 
que és Jesús qui ens espera a nosaltres, a tothom, a tots els homes i 
dones de bona voluntat. Per això el Nadal és tan tendre, perquè ens 
sentim empesos a anar a veure aquest Jesús, el Fill de Déu, fet home. 
Cada any, el Nadal ha de ser una nova oportunitat per refermar la 
nostra confiança en aquest infant que ve a salvar-nos, a retornar-nos 
el favor i la misericòrdia de Déu, el Pare. “El qui és la Paraula de 
Déu, eterna i totpoderosa, s’ha fet home” Ha volgut ser un de 
nosaltres. I a més, en la pobresa i en la humilitat.  Així ens ha 
ensenyat que només podrem trobar el Déu veritable, quan ens 
acostem als nostres germans, i sobretot als més pobres. 
Veniu, adorem-lo. Sí adorem-lo aquí, en el pessebre. Adorem-lo en 
escoltar la seva Paraula. Adorem-lo en la santa Eucaristia. Però 
venerem-lo també amb la nostra caritat envers els pobres, en la nostra 
austeritat de vida, en la senzillesa de les nostres actituds, en la 
humilitat de la nostra manera de ser.  
Veniu i adorem-lo amb la nostra contribució a la pau del món, en el 
nostre treball per la justícia, en el nostre amor envers tots els nostres 
germans, siguin del color que siguin. Nadal és la festa de la 
humanitat: Déu s’ha fet home per fer possible que els homes siguem 
també divins. Acollim Jesús. Acollim-lo com el que és: Déu fet 
home. Per això també nosaltres, com els àngels a la nit de Nadal, ens 
posem a cantar la glòria de Déu i la pau a la terra.  
Que la llum d’aquest Nadal arribi a tothom. I que també il·lumini tots 
els racons, fins els més foscos, de la nostra existència. Així, 
il·luminats per la claror de l’infant de Betlem, podrem esdevenir llum 
per a tots els nostres germans, creients i no creients. Que tingueu tots 
unes bones i santes festes de Nadal.■ 

 

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, 25:  12,00: Família Agell Casademont. 18,30: Pel poble. 
Diumenge, 26:  12,00: Pel poble.18,30: Tomàs Camós i Clara Alsina. 
Dilluns, 27:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dimarts, 28:  18,30: Teresa Escolà Guàrdia 
Dimecres, 29:  12,00: Intenció particular. 
Dijous, 30:   18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí  
Divendres, 31:  18,30: Intenció particular. 
Dissabte, 1:  12,00: Pel poble.18,30: Família Agell Casademont. 
Diumenge, 2:  12,00: Paquita Piñol Escolà. 18,30: Pel poble. 
 

* * * * * * * 
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.  
 

HA REBUT EL BAPTISME 
Daniel Fontsaré Gonzàlez 

 

 

D 


