
 

LA VERGE CONFINADA? 

Quan els mesos de març, abril i maig estàvem en ple 

“confinament” les autoritats sanitàries varen ordenar no celebrar 

actes civils i religiosos amb assistència de públic. Tots recordem 

moments familiars en que moria una persona estimada i no 

podíem, no només acomiadar-la en una pregària sincera i sentida 

dins el temple, sinó tampoc poder estar al seu costat en aquell 

moment que considerem “transcendental, únic i irrepetible” en 

que més necessitava l’afecte i l’estima dels seus. Varen ser 

moments durs i esperem que mai més haguem de tornar a viure. 
 

Enmig, doncs, d’aquest “confinament” un dia entren al temple 

parroquial els “mossos” i em troben dins el mateix i dirigint-se 

cap a mi, amb to seriós i exigent em diuen: “sap vostè que 

l’església ha d’estar tancada”? Els responc: “tancada al culte 

públic si; però no a la pregària personal”. I com que no entraven 

en raó, finalment els dic: “Podeu confinar el temple, però no a la 

Verge del Claustre; aquesta mai estarà confinada”. 
 

Així ho hem pogut comprovar durant aquest temps de 

“tancament” que hem hagut de romandre dins les llars i, després, 

en la “nova normalitat”. Les persones, practicants i no 

practicants, hem acudit a Ella, ens hem agenollat al peus de la seva imatge, ens hem assegut 

llargament en un banc de la capella del Claustre tot contemplant la seva imatge i implorant la 

seva protecció sobre la Vila i sobre cadascun dels seus habitants. No ha estat “confinada” dins 

una capella i envoltada d’un magnífic retaule barroc. Ella ha estat la nostra “confident”, la que 

ens ha donat llum i continua il·luminant-nos en aquest moments difícils. 
 

Ara celebrem la seva Festa i la Festa Major tenint-la com a Model i Guia. No sabem, al 

moment d’escriure aquestes ratlles, com ho podrem celebrar, si en presència de públic, en 

privat, confinats de nou.... El Covid 19 fa acte de presència en el nostre dia a dia. Segons 

sigui el nostre comportament i respectant les normes de sanitat i dels nostres dirigents locals, 

la celebrarem d’una manera o d’una altra. 
 

Sigui com sigui, Ella hi és. No ens persegueix, ni ens imposa res. Simplement ens ofereix 

amor i gràcia. Ara bé, tot és que cadascú vulgui acceptar aquest amor que implica respecte, 

domini i responsabilitats i accepti, també, la gràcia que Ella ens dóna: Jesús que és amic, 

llum i força en el camí. 

Que la Verge del Claustre beneeixi la nostra Vila, les autoritats, els malalts, la gent gran, els 

joves i infants, les famílies i tothom que treballa en bé dels altres. Que ningú visqui una fe 

“confinada”, sinó ben manifesta i testimonial i que a pesar de les limitacions humanes, 

polítiques i sanitàries, trobarem amb Ella la fe i la confiança que “ens en sortirem”. 

Bona Festa Major. 

(Article publicat al programa oficial de la Festa Major) 
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COMUNIÓ AMB ELS DIFUNTS 

La Festa Major ens és sempre motiu per retrobar-nos familiars i amics, 

tot i que aquest any està limitat per la pandèmia. Amb tot continuem la 

sana costum de tenir un record per tots aquells i aquelles que durant 

aquest any ens han avançat cap a la casa del Pare. Com està anunciat 

en el programa tindrem aquesta celebració de l’Eucaristia el 

dimecres dia 9, a les 11 del matí, tot honorant el nostre copatró 

Sant Plàcid. 

 

 

 

 

 

Ja s’ha passat per Whatsapp la informació per inscriure’s a la 

catequesis parroquial. Algunes famílies ho han fet. Preguem que 

ho continueu fent. Com l’organitzarem? Ho estem estudiant. Ja 

rebreu noves sobre aquest aspecte. Ens convé poder comptar 

amb alguna nova catequista.  

 

       INTENCIONS DE MISSES DEL  7 – 13 SETEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

ANY 2019 DATA 

DEFUNCIÓ I 

EDAT 

ANY 2019 DATA 

DEFUNCIÓ I 

EDAT 
01. Vicent Argerich Reig 07 d’octubre    (75) 06. Mª Angels Gabriel Rius 23 novembre  (86) 

02. Josep Ribó Pané 23 d’0ctubre    (76) 07. Marcelina Hernando Andrés 01 desembre  (86) 

03. Vicenç Domenjó Beneit 09 de nobre     (84) 08. Jaume Solé Caus 14 desembre  (94) 

04. Joana Gozález Ruiz 10 novembre   (75) 09. Maria Cels Colom 30 desembre  (89) 

05. Dolors Llordés Roca 20  novembre  (86)   

ANY 2020  ANY 2020  

10. Dolores Hueso Fernández 07 gener         (71) 24. Antònia Serra Serra 01 d’abril       (77) 

11. Llúcia Masas Esquius 08 gener        (100) 25. Josep Prats Carchan 06 d’abril       (90) 

12. Juana Villarraso Cabello 14 gener         (94) 26. Felip Vidal Camats 06 d’abril       (96) 

13. Teresa Fa Teixidó 25 gener         (90) 27. Antonio Oliveres Augé 20 d’abril       (79) 

14. Miquel Sellés Faijes 06 febrer        (88) 28. Francisco Serarols Font  24 d’abril       (93) 

15. Eusebio Cleries Golano 11 febrer        (87) 29. Rosa Pont Tagueña 18 maig         (95) 

16. Josep Rius Gabernet 13 febrer        (86) 30. Maria Oliva Boliart 24 maig         (94) 

17. Montserrat Sala Mas 15 febrer        (86) 31. Joan Alsina Alsina 06 juny          (90) 

18. Jordi Graells Bosch 20 febrer        (58) 32. Carmen Samperfecto Colera 24 juliol          (88) 

19. Núria Farré Cinca 05 març         (90) 33. Dolors Carles Vilalta 31 juliol          (89) 

20. Amanda Ercilia Maya Tápia 11 març        (100) 34. Josep Codina Domingo 20 agost         (87) 

21. Cristino Carmona Fernández 21 març         (80) 35. Anna Maria Pla Ribalta 20 agost         (51) 

22. Jordi Rull Mitjanes 29 març         (91) 36. Mª Jesús Rios Francés 26 agost         (87) 

23. Carmen Blanco Nassarre 02 d’abril       (92) 37. Maria Pla Pla 03 setembre   (92) 

Dilluns  Intenció particular 

Dimarts 9 h. Núria Vilardell i Josep Codina 

12 h. Miquel Regué       /     Antonio Oliveres 

Dimecres Residència: Josep Mª Font.   

11 h. Difunts de la Parròquia 

Dijous Acció de gràcies Verge del Claustre 

Divendres 11 h. Diada Nacional de Catalunya 

Dissabte Dantis 

Diumenge 12 h. Montserrat Campabadal Castells 

 

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA. El dia 11, divendres, l’Eucaristia serà a les 11 h. 

 


