
 

ESTAT D’ALERTA (2) 
Continuem en aquest estat d’alerta. Dia que passa, dia que augmenten els casos de contaminació. 
El nostre desig: que arribi el dia en que minvin els portadors del virus i augmentin les altes de 
curació. Desitgem, anhelem i preguem per aquest dia. El confinament ens cansa, immobilitza el 
cos, s’acaben els recursos d’ocupar el temps d’una manera imaginativa, especialment els qui 
tenen fills a casa. Tots i cadascú ens hem hagut d’organitzar el dia a dia d’una manera fora de 
l’habitual. 

Aquests moments ens porten a unes reflexions: 

Ø Tots portem al cos un cert temor de poder esdevenir 
portadors d’aquest maleit virus COVID-19. És una actitud 
ben humana i per això ens preocupa. Ens hem de cuidar, no 
baixar la guàrdia i prendre les mesures pertinents. Als 
més grans encara ens inquieta més. Potser no ho diem, 
però ho sentim a dins de cadascú. Pensem, fins i tot, en el pitjor. 
 

Ø Ens preocupa també que puguem ser portadors vers altres persones; fins i tot, més que 
no pas faci estada en nosaltres. És aquesta una actitud ben humana i cristiana. Volem el 
millor per als demés, pels nostres i pels qui freqüentem. 
 

Ø Tots diem i ens mentalitzem que aquesta crisis ens ha de portar a un nou estil de vida a 
nivell personal, familiar i col·lectiu. Ho creiem ara, però si podem tornar a la vida normal 
d’abans, ho mantindrem? No tornarem a caure en el consumisme, en continuar o recuperar 
una existència de satisfer gustos i desitjos, que poden ser ben justos i legítims, però que 
durant un temps ens hem dominat i n’hem prescindit?. 
 

Ø Tots, en aquest moments que la pandèmia creix i ens amenaça, som capaços de dir: 
“donaria part dels meus béns perquè això s’acabi i puguem tornar a una vida d’abans; però 
serem capaços de ser més solidaris vers els necessitats? 
 

Ø Aquests dies constatem tots i totes, en general, la necessitat de la pregària; fins i tot 
persones que es manifesten contraries a la fe. Algú el diu: “Pregueu” perquè això s’acabi. 
Aquest “pregueu”, expressa que alguna cosa es remou per dins. Revifem, tots plegats, la 
necessitat de la pregària. Cal confiar en la ciència, però aquesta que sigui il·luminada des 
de la fe. Cal que els professionals de la medicina treballin i facin tot el possible per parar 
aquesta pandèmia; però demanem a Déu que els il·lumini i trobin la manera de superar-la 
amb els mitjans necessaris. 
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Ø És diu, i ho sentim sovint sigui per missatges que ens arriben o per articles i comentaris 
que escoltem, que el nostre món, la societat i les nostres famílies, i un mateix, hem 
perdut el sentit cristià de la vida. No pot ser ara un bon moment per fer un toc a les 
nostres consciències i redescobrim tots plegats la dimensió i el convenciment de que Déu 
ens estima i vol el millor per a tots; un millor, però, que tots hi hem de col·laborar. 
 

Ø En aquests moments constatem el silenci dels nostres joves. Segur que entre ells estan 
connectats per les xarxes; però es passen missatges de reflexió i d’aprofundiment de 
com cal viure aquests moments i de com caldrà afrontar-los després?  En l’escrit que 
aquesta setmana la Parròquia feia deia en relació a ells: “Sou les persones que després 
d’aquesta pandèmia , en el nous anys que vindran, haureu de construir una nova societat amb uns 
nous valors. I un d’aquests valors que han de donar saba i vida a tot l’actuar humà, és la fe. Molts 
vàreu rebre uns sagraments d’iniciació cristiana; durant temps i anys això s’ha anat adormint; voleu 
dir que no seria bo tornar a desvetllar aquesta necessitat de relació i comunicació amb Déu? Penseu-hi 
aquests dies. I si necessiteu ajut i mitjans, no dubteu de demanar-los. És aquest un moment 
providencial.” 
 

Ø Algú va dir: “Quan hem eliminat Déu de la vida, ens hem carregat la persona i la natura”. 
No hem de ser profetes de calamitats, sí d’esperança. Quedem-nos amb les paraules del 
papa Francesc que quan l’Evole li pregunta si és “optimista” li respon: “No m’agrada la 
paraula optimista, tinc esperança”. L’optimisme desapareix, és puntual; l’esperança obre 
horitzons i et fa caminar. 
 

 

ABSÈNCIA DE CULTE. 

Recordem que durant aquests dies i, especialment, els festius, que no hi ha celebracions litúrgiques 
procureu seguir la Missa que es fa per TV2 a 2/4 de 11, des de Montserrat a les 11. El dies feiners a 
Radio Estel: 11 h. (des de Montserrat) i a les 19 h (des de Barcelona) 
 
 

FULL DIOCESÀ, HOMILIA, FULL PARROQUIAl 
 

Ho passem tot per  Whatsapp;  el Full Diocesà el trobareu també en la pàgina Web del Bisbat. 
La homilia de la Parròquia la trobareu en la pàgina Web de la Parròquia. Poseu Parròquia Guissona i 
cliqueu en la pestanya “homilies” i aneu a la del diumenge corresponent; aquesta setmana diumenge 5 de 
Quaresma. Igualment podeu fer-ho per veure el Full de la Parròquia. 
 

 
INTENCIONS DE MISSES DEL 30 DE MARÇ – 5 D’ABRIL 

    Dilluns Àngela Davins 
    Dimarts Dantis 

Dimecres  Josep Mª Font 
Dijous  Joan Santaeulària Pujol, religiós 
Divendres  Dantis 
Dissabte  Dantis 
Diumenge  Dantis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


