
 

L’AGRAÏMENT 

(Fa ja uns dies que vàrem fer aquesta carta al diari “Segre” . No ens han donat cap explicació perquè no l’han 

publicada. Segons sembla, no els van comentaris d’aquesta mena. Per això s’ha cregut oportú exposar-la en 

aquest Full) 
 

 

L’agraïment expressa una faceta important de la vida humana. 

L’agraïment com el perdó formen el “corpus” genètic de la 

persona humana. Qui no sap agrair ni perdonar, esdevé una 

persona intransigent, dèspota i autoritària. No escolta. En una 

certa ocasió un mestre de la “vella escola” deia: “un professor 

mai ha de demanar perdó, ja que es rebaixa davant els 

alumnes” I quan examinaves l’ascendent d’aquest professor, 

estava sota zero. 
 

Aquests dies llegeixes, sents i veus grans mostres 

d’agraïment a col·lectius que s’han esmerçat i s’esmercen pel 

bé dels ciutadans. No els recordem ara aquí. Són molts i ben 

coneguts. I cal reconèixer que el servei que han prestat i presten cal remunerar-lo; però 

l’autèntic agraïment és i serà sempre la joia i la pau que dóna quan t’has donat sense esperar res 

a canvi. I molts d’aquests professionals ho han fet amb esperit de “servir” i “se útils” a la 

societat. No hi ha cap dubte. 
 

Però, també, cal fer esment d’un col·lectiu (tot i formant-ne part) “callat i silenciós” que està 

constantment al servei també dels ciutadans. Són els sacerdots dels nostres pobles que des del 

confinament: 
 

 Ofereixen pregàries i súpliques per la fi d’aquesta pandèmia 

 Sofreixen al no poder oferir culte amb presència de fidels 

 Es passen hores telefonant a persones grans interessant-se per la seva salut 

 Envien missatges i programació als pares i mares de catequesis a fi de que continuïn ells i 

elles dins la llar la formació cristiana dels fills i filles. 

 Celebren Eucaristies que transmeten per Yuotube o Instagram als fidels 

 Es fan presents a la família quan hi ha una defunció tot i sentint-se limitat de temps i 

d’aforament i reciten amb fe i esperança una pregària pel finit. 

 Aprofiten el temps dins el despatx formant-se i programant de cara al futur amb noves 

accions pastorals 

 Es comuniquen amb joves per mitjà de les noves tecnologies oferint espais de reflexió 
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 Envien als parroquians els Fulls Diocesà i Parroquial i també actes de fe i de pregària, 

com el Mes de Maria. 

 Mantenen la informació parroquial a tots els ciutadans 

 En alguns llocs s’usa la megafonia pública per fer la pregària de l’Angelus que la gent gran 

agraeix i valora 

 Cada dia celebren l’Eucaristia sigui d’una manera privada o en grupet (religioses o algun 

laic) pregant per la situació actual. 

 Col·laboren en actes socials que Càritas o els mateixos ajuntaments programen 
 

En fi, són servidors de la comunitat i evangelitzadors des del confinament 

A ells, dons, també “GRÀCIES” 
       

****************************** 

MES DE JUNY 

Hem passat el mes de Maig dedicat a Maria i des de les nostres llars i a 

nivell personal ens hem adreçat a Ella amb la pregària pròpia del “mes 

de Maria”. Ara, durant el mes de Juny, dedicat al Sagrat Cor, farem la 

pregària que l’Església ens proposa amb unes invocacions i consagració al 

mateix Sagrat Cor a partir de 2/4 de 8 del vespre. 
 

 

 

 

 

 

 
 

CELEBRACIONS ALS POBLES VEÏNS 
 

Aquestes es van reprenent poc a poc. Fins cap a finals de juny no hi podrà haver una certa 

regulació. El Mn. nou, Joan Pablo Yañez, està confinat a Barcelona i no pot desplaçar-se cap a 

una zona sanitària diferent. Esperem que a l’acabar el curs acadèmic, finals de juny, pugui 

establir ja definitivament la residència aquí a Guissona. De moment es van atenent els pobles 

que tenen alguna festa  local. 
 

 

 

 

 

 

 

INTENCIONS DE MISSES DEL 1 – 7 DE JUNY 

 

 

 

 

Dimecres Josep Mª Font 

Divendres Dantis 

Dissabte Bartomeu Grau i Maria Condal 

Diumenge 12 h. Miquel Bureu 

CONFIRMACIONS 
 

Aquestes les celebrarem 

el dissabte dia 20 i el 

diumenge 21.  

 

PRIMERES COMUNIONS. 
 

Ho concretarem també durant aquests dies. Ja 

avisarem als pares per reunir-nos. La Parròquia i els 

catequistes ofereixen la possibilitat de fer-les 

durant el mes de juliol.  Us informarem. 

 

DIUMENGE DIA 7. 

La Missa de les 9 del proper diumenge, dia 7,  serà a 2/4 de 9 ja que els romanesos necessiten 

l’església gran al ser Pentecosta per a ells. I a les 13 celebraran els ucraïnesos 


