
 

LA MISSA PER INTERNET 

Durant els mesos de confinament han reeixit les celebracions “on line”. En un principi eren 

poques les que es retransmetien. Poc a poc, i davant la situació que es perllongava, varen ser 

moltes les parròquies que s’anaven agafant a aquest nou pla pastoral i litúrgic. No hi ha cap 

dubte que aquest va fer un gran bé a moltes persones i els pastors podíem fer-nos presents 

dins les llars. Però ens cal ser realistes, aquestes celebracions poden substituir amb el temps 

les “presencials”? 

Avantatges de les celebracions “on line”. 

En temps de “confinament” han estat un bon recurs 

pastoral; no ho dubtem. Celebrar l’Eucaristia per 

Instagram i per Youtube, com vàrem fer aquí a Guissona, 

ens va donar l’oportunitat de fer-nos presents a les 

famílies d’aquí, dels pobles veïns i a d’altres persones 

que viuen lluny de la nostra població. Vam rebre 

missatges d’agraïment de Cantabria, Madrid, París, 

Argentina, Mèxic.... 

 Dia a dia augmentava el nombre de 

“visualitzacions”. Com hem dit els comentaris eren 

tots d’agraïment fins al punt que algú afirmà: 

“aquesta serà la manera com l’Església haurà de 

fer-se present a moltes comunitats que no poden 

tenir pastors per la celebració de l’Eucaristia”. 

 Ha estat i continua essent un bé per a persones 

amb deficiències físiques o psíquiques per poder-

se desplaçar al temple. D’aquí que cada diumenge 

alguns canals de televisió retransmeten la Missa. 

A favor de la presència física: 

 Aquesta és i serà sempre necessària per a crear comunitat, fraternitat i participació 

activa en els sagraments, especialment en l’Eucaristia. 

 La “sacramentalitat” demana presència, mediació de signes i símbols, paraules i 

gestos; elements, tots aquests, visibles i indispensables per expressar l’invisible. 

 Les transmissions per televisió, youtube o instagram poden ser molt adients, però 

sempre en casos excepcionals, com els que hem viscut, o amb persones “vulnerables”; 

però mai poden substituir la participació activa. 

 Per rebre el sagraments cal ser-hi físicament. Podem batejar, confirmar... per internet? 

Les persones necessitem la presència física; necessitem tocar-nos, abraçar-nos, sentir 

el caliu afectiu de la mà de l’altre... Tot això afavoreix i enforteix el sagrament. 

Per tant, benvingudes les celebracions “on line” per moments excepcionals i per persones 

amb limitacions. Però tots i totes les persones que podem desplaçar-nos, fem l’esforç de fer-
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nos-hi presents físicament. I això tan vàlid és per persones que viuen en poblacions petites 

com en ciutats. Ens desplacem per anar al mercat o a una festa, fem-ho també per la Festa 

de les festes: l’Eucaristia. 

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

 

  

GRUPS DE PRIMERA COMUNIÓ 
2020 
 

Durant les dissabte i diumenges del 
mes de juliol, amb grups reduïts, 

reberen la Primera Comunió aquests 
nois i noies. Altres dos ho feren a 
Palouet, un a la Morana i un altre ho 

farà al setembre. 
 

Dissabte, 18 de juliol 

Dissabte, 11 de juliol Diumenge, 19 de juliol 

Diumenge, 12 de juliol Diumenge, 26 de juliol 

 

FESTES A  Guarda-si-venes i a Gra 

El proper dimecres, dia 5 d’agost aquest nucli de Guarda-si-venes celebra la seva Festa. La 

Missa en honor de la Mare de Déu de les Neus serà a les 19 h. 

El dissabte, dia 8, celebrem sant Salvador a Gra. La Missa serà a les 19 h.       
 

INTENCIONS DE MISSES DEL 3 – 9  D’AGOST 

 

 

 

 

Dilluns  Acció de gràcies 

Dimarts Dantis 

Dimecres Josep Mª Font 

Dijous Dantis 

Divendres Dantis 

Dissabte Dantis 

Diumenge 9 h. Domingo Graset        12 h.  Remei Camats 

Dissabte, 11 juliol 


