
DIA DE LA GENT GRAN

L’any passat,  2020,  celebràvem del dia de la Gent Gran en la joia d’estar tots junts,
sempre amb la il·lusió d’any rere any de mantenir la tradició d’oferir a la Mare de Déu
del Claustre aquella ofrena d’unes flors i  uns petons d’amor, tot  demanant-li  que
aquests troncs amb l’escorça ja una xic seca tinguin la fortalesa d’aguantar les noves
rames i donin bons fruits.

Al Casal  de la  Gent  Gran de Guissona i
Comarca, encara  que  no  sigui  com  anys
passats, ens agradaria recordar i acompanyar
aquest grup de persones que actualment no
ens  podem  abraçar,  un  col·lectiu  que  està
essent  dels  més  castigats  degut  al
Coronavirus.  Som un grup  de  persones  que
gaudíem  el  dia  a  dia  amb  la  recepta  de
l’amistat, l’alegria de les petites coses: unes
paraules,  una  mirada,  un petit  somriure,  ...
Hem de viure el present i anar endavant, ja que
no hi ha marxa enrere.

Pot ser què la majoria no sabem massa comunicar-nos telemàticament o virtualment
amb les  noves eines però ens ajudarà aquesta lluna plena, que a les nits il·lumina el
camí de les nostres vides quan estem a les fosques; sempre hi ha un punt de llum
que ens ensenya el bonic de la vida, amb l’esperança que tot arriba ,tot passa i tot
canvia; per tant hem de riure cada dia, viure cada moment i estimar sempre.

Som optimistes perquè som persones madures que sabem que la vida no és perfecta,
que no és fàcil i sovint tampoc molt justa,  però la vida és bonica. És bonica si som
capaços de veure el bé de les persones que ens envolten. Una de les riqueses més
gran és la gent que t’estima i estimes.

El dia que el nou President dels Estats Units, Joe Biden, l’home segons diuen més
poderós del mon, al voler entrar a la Casa Blanca junt amb la seva esposa es  trobà
amb la porta tancada, i hagué d’esperar que la senyora de les claus els hi obris.
Nosaltres quan anirem a oferir-li a la Verge del Claustre el ram o a encendre unes
espelmes mai trobarem la porta tancada, ja que la casa de la mare sempre està
oberta a tots i a totes els que vulguin entrar-hi per manifestar-li l’amor, o portar-li
petites ofrenes, ella ens tornarà un gran petó d’amor i de pau amb l’esperança que
vetllarà per tots nosaltres en aquests moments difícils.

DIUMENGE 5è DURANT L’ANY                                         7 DE FEBRER  2021



Un record als que no ens podem abraçar i un record també a tots els que ens han
deixat, descansin en pau.                                 Casal de la Gent Gran de Guissona i Comarca

MANS UNIDES. CAMPANYA CONTRA LA FAM.

Aquest any, degut a la circumstàncies que
estem vivint, no podem organitzar els actes
de solidaritat que  veníem fent altres anys:
l’esmorzar solidari a les escoles i el Sopar
de  la  Fam  obert  a  tothom  que  es  venia
realitzant a la Fundació. Ja l’any passat el
vàrem haver de suspendre a les vigílies de
declarar-se la pandèmia.

Això, però, no ens impedeix col·laborar en
el  projecte  que  aquest  anys  ens  proposa
Mans Unides. El projecte afavorirà a la “millora de la seguretat alimentària dels

ingressos  de  famílies  camperoles  de  Rubirizi  de  Mbarara  (Uganda)”.
L’import del projecte és de 35.000€.

El  diumenge  dia  21  d’aquest  mes  de  febrer  la  col·lecta  de  les  celebracions  de
Guissona  i  pobles  anirà  destinada  per  aquest  projecte.  Les  persones  que  teníeu
costum de fer un donatiu per al projecte us animem a que el feu igualment.

Esperem que el projecte es pugui tirar endavant amb les aportacions d’aquí i de la
resta del Bisbat.

INFORMACIÓ DE L’AJUNTAMENT

És  d’agrair  el  vídeo  informatiu  que  cada
setmana ens envia  el nostre batlle. Ens dona
informació de la història del nostre poble, ens
informa de l’estat  pandèmic  de la  Vila  i  ens
comunica obres o projectes que estan portant-
se a terme o es preveuen en el futur. Tenir a la
població informada és fruit d’estar al servei de
la mateixa. Quan una comunitat està al dia del
que en ella  es realitza  per  part  de totes  les
entitats:  culturals,  esportives,  religioses,
municipals,  ...  s’evita  el  safareig  i  la  crítica
negativa.
Moltes gràcies, Jaume.
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Dilluns Jesús Gómez
Dimarts Intenció particular
Dimecres Josep Mª Font
Dijous Margarita Istúriz   /   Antonio Gual i Lourdes Guiralt
Divendres Intenció particular
Dissabte Josep Rius Gabernet
Diumenge 9 h. Antònia Mas Colell    /   Coloma Ribera


