
 

CRISTIANS ASIMPTÒMATICS 

Després d’aquests 15 dies de vacances d’aquest Full, la Parròquia es torna a fer present per 

mitjà d’ell. Durant aquests dies hem vist ressorgir nous brots del COVID 19 i els presagis són 

que això anirà en augment. Aquests contagis venen sovint de persones que són 

“asimptomàtiques” i al conviure amb altres expandeixen aquest virus  sense adonar-se’n. 

Aquest fet ens porta a pensar i fer una reflexió sobre  la realitat de “Cristians asimptomàtics”. 

Des d’aquest Full creiem necessari fer-ne, doncs, una breu reflexió. 

Estem en aquests dissabtes i diumenges del mes de juliol en plenes comunions dins la nostra 

comunitat. Cal dir, que a l’haver-les de celebrar d’una manera escalonada i amb petits grups, 

han esdevingut unes celebracions més dignes, respectuoses i lluny de “parafarnàlia externa”. 

Des d’aquest Full volem agrair als pares i, en general, a tots els assistents, l’atenció i el 

respecte que han manifestat. Ara bé, no perquè uns infants rebin l’Eucaristia vol dir que 

manifesten signes de vivència cristiana dins la llar. També en la recepció dels sagraments, i 

en concret de l’Eucaristia, hi pot conviure el virus de la “mundanitat espiritual”.  

En què consisteix aquest virus? 

 En valorar aquesta celebració pel que és 

important a nivell social: festa, reunió 

familiar, regals... 

 Rebre l’Eucaristia, siguin els pares o familiars 

aquest dia, i vés a saber quan tornaran a fer-

s’hi presents. 

 Acabat aquest dia ja no es parla més de 

“Comunió”, de fe, de pregària, de formació 

cristiana.... “Ja ha fet la Primera Comunió”, 

com si la recepció d’un sagrament és “fer” 

alguna cosa. El que es fa, ja està fet i anem 

per quelcom més. L’Eucaristia no la “rebem” (la fem un dia), sinó que la celebrem 

d’una manera especial cada diumenge tot sentint-nos membres de la comunitat i de 

l’Església per a ser testimonis de Crist allà on som i on vivim. 

Ser asimptomàtic és portar el virus, per exemple el Covid 19, i no manifestar cap signe 

extern de la seva presència. Ser asimptomàtic en la fe és haver rebut el do de la fe en el 

Baptisme i, tot i haver crescut físicament i haver rebut uns sagraments i fins i tot participar 

en la Missa dominical, no hi han signes de la vivència d’aquesta fe. Un signes que podrien 

ser, entre altres: 

 Sentir-se membre viu i actiu de la comunitat parroquial col·laborant en algunes de les 

seves tasques pastorals. 

 Preocupar-se per la formació religiosa i cristiana dins la família 

 Ser honrat i responsable en el treball, diversió, temps lliure.... 

 Saber estar a l’aguait de persones necessitades sigui a nivell material o afectiu 
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En fi, el cristià que no dóna símptomes externs d’una fe viscuda interiorment, serà un cristià 

asimptomàtic i en comptes  de contagiar fe i compromís, contagiarà indiferència religiosa o 

un pur formalisme que no atreu a ningú. 

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

 

“CAPELLA DE LA SAGRADA FAMILIA” 

La persona responsable de la Capella que circula pels carrers raval 

Bisbal, raval Convent, Plaça Major i Botigues s’ha donat de baixa 

degut a la seva salut. Preguem que algú d’aquests carrers se’n vulgui 

fer responsable. Hi ha persones que ja no hi són. Cal actualitzar el seu 

llistat. Això vol dir que si hi ha algun/na veí/na d’aquests carrers que li 

interessi tenir-la algun dia a casa ho comuniqui a la Parròquia durant 

aquest mes d’agost que estem a punt de començar.  D’aquesta 

manera actualitzarem el llistat a partir del mes de setembre. 

 

FESTES MAJORS 
 

Aquest any, degut a la situació actual del Coronavirus i amb els brots que sorgeixen, alguns 

pobles suprimeixen els actes de Festa Major que altres anys celebraven. No podem anunciar 

aquestes festes ja que cada dia hi ha la possibilitat de prendre una decisió diferent. De 

moment s’han suspès a Concabella, Riudovelles, Bellveí, el Canós.... 
 

Alguns pobles han suspès els actes externs, però l’Eucaristia s’hi continua celebrant. 
 

 

 

 

PRIMERES COMUNIONS. 
 

Aquestes, fins al moment, les hem pogut celebrar en els dies que 

havien establert d’acord amb les famílies. Aquest diumenge seran 

les darreres a Guissona.  

Aquestes s’han celebrat dins un ambient de recolliment, de 

participació per parts dels pares i sense “parafarnàlia” externa. 

Sempre s’ha dit que les dificultats i les crisis ajuden a valorar el 

que és essencial. I creiem que de la manera que les celebrem 

aquest any ens són un model nou que segurament ens servirà de 

cara al futur. 

En el proper Full presentarem les imatges dels diferents grups. 

 

 

 

 

               INTENCIONS DE MISSES DEL 27 DE JULIOL – 2 D’AGOST 

 

 

 

 

Dilluns  Dantis 

Dimarts Família Auguets Rosells 

Dimecres Dantis 

Dijous Dantis 

Divendres Maria Beltrán Puertas 

Dissabte Dantis 

Diumenge Dantis 


