
90 ANYS DE VIDA 

El  dia 10 de desembre la germana Anna  Rieradevall
complia  90  anys.  Aquell  dia  celebràrem  l’Eucaristia
d’acció  de  gràcies  per  aquesta   efemèride.  Aquest
dimarts 2 de febrer, festivitat de la Presentació de Jesús
al temple, és la diada dedicada a la Vida Consagrada.
Dona humil, reservada i atenta a qualsevol necessitat.
Coneixedora de moltes realitats de la Congregació de les
Dominiques  i  de  molts  fets  de  la  nostra  Vila  de
Guissona. Com a dona inquieta participa en el grup de
Vida Creixent i fins que la pantèmia es va fer present,
portava  la  comunió  a  malalts.   D’aquí  que  volem
conèixer un xic més la germana Anna i que sigui ella
que ens faci un “curriculum” del llarg de la seva vida.

1. Què  va  motivar  la  teva  entrada  a  la
Congregació de les germanes Dominiques?

Vaig  ser  alumna  d’elles;  també  tenia  una  tia
dominica. Era, per tant una Congregació coneguda
i el seu carisma: evangelització, vots religiosos, vida
de  comunitat,  pregària,  estudis,  compassió  i  la  seva  manera  de  ser  i  fer
connectava amb la meva vocació religiosa.

2. A quins llocs i poblacions has estat destinada durant aquests anys?
A Arbeca, el Pla de Santa Maria, Sant Vicenç de Castellet, Prats de Lluçanés,
Juneda, Navarcles i Guissona.

3. Quina ha estat la teva missió en les diferents comunitats que has estat?

Sempre m’he dedicat a l’ensenyança i a la catequesis. A Navarcles com que ja
estava  prejubilada  vaig  dedicar-mes  a  tasques  parroquials:  catequesis,
distribució de rural i de la salut, distribuia la comunió, pastoral rural i de la
salut.

4. Quin any et vas traslladar a Guissona?
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5. Què és el que més recordes d’aquest anys a Guissona?

 L’Eucaristia d’acció de gràcies de la Consagració de Mn. Jaume Pujol  i
Balcells com arquebisbe de Tarragona.

 La inauguració i benedicció de l’edifici de Secundària (ESO) del Col·legi
Mare de Déu del Roser (FEDAC) per l’arquebisbe d’Urgell, Mns. Joan Enric
Vives (9/10/2011)

 El dia 17 de maig de 2014 com a cloenda dels actes commemoratius pels
150 anys de permanència de les Germanes Dominiques a Guissona amb
la celebració de l’Eucaristia, presidida per Mns, Jaume Pujol i Balcells i
concelebrada per Mn. Ramon i Joan Pujol i Balcells

6. Alguna anècdota important d’aquests
anys de vida religiosa.

Jo tenia el costum de fer sempre les explicacions de la classe dreta davant de la
tarima, un dia es va aixecar una nena, va agafar la cadira del darrera la tarima i
em va dir “segui Hermana”; jo li vaig dir: “no, gràcies” i totes les alumnes van
aplaudir-la. (quina sensibilitat!)

A la clase de religió, explicant que Déu és el nostre “Pare”, una nena de 7 anys,
espontaniament va dir:  “  i  nosaltres germans” (quina experiència tenia més
valuosa de la seva família!)

Com veus avui la manca de
vocacions  i  què  els  diries
als joves d’avui?

La  societat  materialista  ha
ofegat,  entre  altres  valors,  la
vida religiosa i això fa que es
redueixin  el  nombre  de
Comunitats.

S’ha  obert  un  nou  camí  de
voluntariat,  principalment  pels
joves, però això no  pot suplir
la Vida Consagrada, que és un
do de Déu per l’Església.

Recomanaria als joves que es formin integrament, que siguin honrats, alegres
comprensius;  que  es  sentin  estimats  i  estimin  als  germans  amb pregària  i
esperit de servei.

(Gràcies germana Anna)
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Aquest dimarts, dia 2, celebrem aquesta festa de Jesús,
coneguda  més  popularment  com  la  Candelera  i,  a  la
vegada,  l’Església  dedica  aquest  dia  a  la  Vida
Consagrada; persones  que s’estan donant al servei de
l’Església practicant els vots de la pobresa, obediència i
castedat.

I  també Moviment de  “Vida Creixent”  celebra  aquesta
diada recordant els ancians Simeó i Anna que acolliren
Jesús al moment de ser presentat al temple.

Tot ho tindrem en compte a l’Eucaristia de les 6.50 de
la  tarda. Serà  bo  que  religioses,  membres  de  Vida
Creixent i comunitat ens trobem en aquesta celebració
tot encenent l’espelma que simbolitza la llum que hem
de ser enmig dels germans i de les ocupacions que tenim
tots i cadascú

SANT BLAI

Dimecres, dia 3, és la festivitat de sant Blai. Com és
tradició  beneirem els fruits a la Missa de les 7
de la tarda.

Recordem,  però,  que  normalment  comencem  la
celebració uns 10 minuts abans ja que fem el res de
vespres, al qual s’hi pot adherir tot fidel.

La benediccio dels fruits, com altres elements que
també es beneixen (cotxes, locals, cases...) és per
implorar la presència de l’Esperit de Déu en tot allò
que prenem, usem i ens serveix per al sosteniment
material i espiritual. Per tant, és una bona costum
que  sapiguem  implorar  i  demanar  a  l’Església
aquestes benediccions sobre el que vivim en el curs
de l’existència.

FULL DOMINICAL

Ens referim al Full Diocesà que cada diumenge col·loquem als prestatges i tauló de
l’església. D’un temps cap aquí ens en sobren molts. És a dir, moltes persones no el
recullen. Sap greu tenir una publicació diocesana on hi ha la veu del bisbe, algunes
activitats diocesanes i, sobretot, les lectures de la Paraula de Déu de cada diumenge i
algun comentari bíblic, i que no hi hagi interès en prendre-la i, un cop a casa, fer-ne
lectura.

Recordem que cada Full que ens arriba (actualment són 175) té un cost de 0’20 €.
Cada setmana ens queden als taullels una trentena. Si fem comptes: 53 setmanes
per 30 exemplars per 0’20 exemplar, ens surten 318 € que malgastem a finals d’any.

Si continuem així, en reduirem la quantitat.



VIDA CREIXENT

Aquesta  setmana  ens  tocaria  la  reunió  presencial
però,  ja ho sabem, no ens és possible  donades les
circumstàncies  actuals.  Però  això  no  ha  de  ser
obstacle per a que llegim, reflexionem i fem aportació
del que ens diu el tema per la resta del grup.

El  tema  d’aquest  mes  és:  “Fa,  Sóc  el  que  faig”.
Preguem que cada membre el llegeixi, reflexioni i en
faci una breu aportació per escrit (no oral) i, un cop
recollides totes les aportacions, les adjuntarem i les
enviarem a cada membre del grup.

ALS PROFESSORS I MESTRES DELS NOSTRES CENTRES D’ENSENYAMENT

Des d’aquest Full Parroquial volem expressar un
profund  sentit  d’apreci  i  agraïment  per  tot
l’esforç  que  estan  portant  a  terme  davant  la
Pandèmia. No és fàcil tenir un control sobre tots
i  cadascun  dels  alumnes  i  saber  aplicar  les
normes sanitaries  que se’ls  exigeix.  Ben segur
que  aquest  curs  cal  posar  molta  més  atenció,
esforç i dedicació. I això és digne de ser agraït
per part de tota la comunitat local.

INTENCIONS DE MISSES DEL 1 – 7 DE FEBRER

MISSA DIES FEINERS

Durant uns 15 dies havíem avançat la Missa dels dies feiners a les 6 de la
tarda  a  causa  de  la  ona  de  fred.  A partir  d’aquest  dilluns,  primer  de
febrer, tornarà a ser a les 19 h.

Dilluns Dantis
Dimarts Pepita Morros
Dijous Vicenç Rius
Dimecres Ramon Santaeulària, sacerdot   /  Teresa Boncompte
Dijous Josep Ribera
Divendres Maria Gomà Brufau
Dissabte Ignasi Colilles
Diumenge 12 h. Teresa Camats    /  Montserrat Trepat Valls


