
 

TEMPS PASQUAL 
Si ens trobéssim en una situació sanitària normal, aquests dies la Parròquia presentaria tot un 
programa d’actes i celebracions pròpies del temps Pasqual. Recordem-ne algunes: 

Ø PRIMERES COMUNIONS 

Aquestes les celebraríem els propers diumenges 10 i 17 de maig. En dates d’avui ja 
podem descartar definitivament poder-les celebrar. No es preveu, de moment, quan es 
puguin fer actes i celebracions amb un nombre de persones. Això ho determinaran les 
autoritats sanitàries, que són les que en moments de pandèmia poden decidir. 

Quan les farem? No ho sabem. No podem fer projectes de futur. Cal viure el present de 
cada dia. Això vol dir que la celebració que es feia en les primeres comunions no serà la 
que estàvem acostumats  a viure. Segur que serà una única celebració austera, que pot 
coincidir en una Missa familiar,  en la que hi participaran tots els nois i noies amb la 
presència, almenys, dels pares. Però no una celebració festiva de convidats, vestits, 
regals,... Això ho podran fer les famílies, a nivell extern, un altre dia. Per tant, 
mentalitzem-nos que comunions particulars, vestits d’un dia, festa social... quedarà 
eliminat; per tant, no pensem en esquemes del passat. 

Naturalment que és cap a on creiem que cal anar i importa un  
canvi de mentalitat sobre com i perquè es reben els sagraments. 

Ø CONFIRMACIONS 

Aquestes estaven previstes per al dissabte 23 de maig. El que 
hem comentat de les Primeres Comunions, ho podem repetir i 
tenir en compte aquí. Segurament que seran aplaçades. 
S’informarà degudament als pares. 

Ø APLECS 

El dia 1 de maig tindríem els dos aplecs de l’Ermita de Maig i de 
Santesmases. No ens fem il·lusions: queden de moment 
suspesos. Aplaçar-los a un altre dia, és difícil. Primer perquè ja 
no respon al sentit i a l’esperit del dia; i segonament, seria difícil 
trobar i encertar una nova data. 

Ø FESTES DE POBLES VEÏNS 

 Els primers diumenges de maig teníem algunes festes important en alguns pobles: 

 SISTERÓ: Aquest diumenge, dia 17, tenien l’aplec amb l’Eucaristia a  les 13h: suspès 

 GUARDA-SI-VENES: Era el dia 3, diumenge, amb Eucaristia a les 13h: suspès 

 PALOU: El proper diumenge, dia 10: suspès 

 GRA: Tenien la Festa el diumenge, dia 17: suspès 
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En fi, són dates importants per aquestes comunitats que tot i haver-hi pocs habitants, en dates 
com aquestes s’hi apleguem veïns, amics i parents. Lamentem que aquesta pandèmia ens 
obligui a haver de prescindir de tot això que també ens identifica com a poble. 

Ø ASSEMBLEA INTERPARROQUIAL 

El Consell de Pastoral l’havia programat per al diumenge 7 de juny. Tant debò que en 
aquesta data ja poguéssim participar en actes comunitaris. Esdevindria una celebració 
solemne en la qual s’hi farien presents persones de tots els pobles i faríem records de tots 
els qui ens han deixat, dels qui han superat el Coronavirus i donar gràcies pels qui s’han 
mantinguts sans. Per tant seria una assemblea emotiva, celebrativa i participativa; i, alhora, 
un punt de partida vers un nous estil de vida per a tots. 

De moment, com es veu, no podem concretar res. Però si que tots plegats podem fer una cosa 
important: pregar per a que aquesta pandèmia s’acabi i puguem refer, poc a poc, les nostres 
vides.  

************************************************ 
CELEBRACIÓ DOMINICAL DE L’EUCARISTIA 

Tant el diumenge de Rams com el de Pasqua vàrem poder seguir la Missa directament per 
Instagram o per Youtube més tard. Creiem que és una manera d’arribar més directament als 
nostres feligresos. Si que es poden seguir per altres canals televisius i per radio, però el fet de 
poder veure l’espai que tan valorem, com és la capella del Claustre, com els mateixos 
celebrants, dóna una sentit de proximitat. 

Si Déu plau cada diumenge la celebrarem perquè la pugueu seguir des de les vostres 
llars. 

CARAMELLES DIA DE PASQUA 

Quin goig que donava la nostra població veient les 
persones als balcons, algunes de caramellaires, i 
saludant-se amb els veïns, desitjant-se una Bona 
Pasqua i cantant la Maria de les Trenes i El Segadors. 
Era emotiu veure tantes persones que es sentien unides 
per uns sentiments i per una caliu afectiu. Es veritat que 
només es veien les del carrer, però fossin on fossin, hi 
havia sentit d’unitat i de germanor. Era Pasqua. Va ser 
una forma diferent de celebrar-la, però potser amb més 
profunditat i anant més al que realment és. 

REFLEXIONS DE VIDA CREIXENT 

La trobada d’aquest mes d’abril l’havíem posada el 30 de març, tema 7. No l’hem pogut 
treballar junts. Ho podem anar fent cadascú en la intimitat de casa. I segurament que passarà 
el mateix amb el del mes de maig. 

                             INTENCIONS DE MISSES EL 20 – 26 D’ABRIL 
 Dilluns Dantis 

Dimarts Josep i Francesca 
Dimecres    Família Salvador Niubó 
Dijous    Maria Salat i Ramon Morros 
Divendres    Dantis 
Dissabte Dantis  
Diumenge    Miquel Bureu 


