
DIA DEL SEMINARI

La Subcomissió Episcopal de Seminaris a propòsit d’aquesta diada ens diu:

“El  proper 19  de  març ,  solemnitat  de  Sant  Josep,  se  celebra  el  Dia  del
Seminari. Aquest  any  sota  el  lema «Pare  i  germà,  com  sant  Josep». A  les
comunitats autònomes en què no és festiu, se celebra el
diumenge més proper;  en aquest cas, el 21 de març.
Com succeeix a Catalunya. 

Quin és el missatge del dia del Seminari?

L'objectiu  d'aquesta jornada és  reflectir  la  figura  de
Sant Josep, en els sacerdots, en un any en què, aquest
sant  ha  pres  un  major  protagonisme  després  de
declarar el papa Francesc l’Any de Sant Josep . Com
a pare jueu encarregat  de l'educació del  seu fill,
Sant  Josep  va  ser  «el  primer  formador»  d'un
seminari. Per això, aquell que va cuidar i va forjar les
mans  i  la  persona  de  Jesús  és  també  pare  dels
seminaristes,  d'aquells  que  han  rebut  la  crida  a
configurar la seva vida amb Crist en el sacerdoci. 

El lema triat per a la campanya d’aquest any, “Pare i
germà,  com  sant  Josep”,  vol  reflectir  com  els
sacerdots, forjats a l’escola de  Natzaret, sota la cura
de sant Josep i de la mà provident de Déu, són enviats a tenir cura de la vida de
cada persona, amb el cor d’un pare i que, a més, cada un d’ells és el seu germà.”

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

Com tot sabem i constatem, la vocació a l’estat sacerdotal no solament està en crisis
sinó que els qui han d’acompanyar les nostres comunitats cada dia són menys. On
està la causa i quina hauria de ser la via de solució? 

La causa, sense cap mena de dubte, està  en que en la nostra societat, sobretot a
Catalunya en comparació amb la resta d’Espanya, hi ha una  crisis de fe familiar i
personal. La fe ja no forma part del ser i conviure sigui en la llar, en el treball, en la
relació  amb  les  altres  persones.  No  hem  de  pretendre  tornar  a  un  “nacional
catolicisme” que ha estat, en part, la crisi que avui ens acompanya. Però si que ens
cal una major formació cristiana del missatge cristià i dels valors més profunds que
l’evangeli  de  Jesús  presenta.  D’aquí  ens  vindrà  la  solució  de  que  algú  es  vagi
responsabilitzant de prendre la iniciativa d’acompanyar les nostres comunitats en la
vivència del fer i ser cristià. I aquí ja no comptarà, llavors, si s’és home o dona. Serà
la persona creient.

La tasca és important i, encara avui, difícil; no per això engrescadora. 
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COL·LECTA DIA DEL SEMINARI

Com s’exposa en aquest mateix Full, diumenge vinent es celebra el dia el Seminari.
Com  es  fa  sempre, les  col·lectes  de  les  Misses  de  Guissona  i  pobles  d’aquest
diumenge aniran destinades per aquesta finalitat. Som conscients que són varies les
aportacions  que  durant  l’any  fem per  distintes  necessitats:  Santa  Infància,  Fam,
Seminari, Terra Santa, Càritas, Mitjans de Comunicació... Són col·lectes manades que
ens venen imposades des del Bisbat i que cal enviar-les a la Cúria Diocesana.

Ens costa “demanar” i més quan, davant la crisis que patim, tothom té cada dia més
necessitats. Però, no ens fixem tant en el que donem com en perquè ho donem.

Les  aportacions,  doncs,  del  proper  diumenge,  dia  21,  aniran  destinades  per  la
formació dels nostres 4 seminaristes. 

REUNIÓ AMB MEMBRES DE LES DIFERENTS COMUNITATS

El  proper  dimarts,  dia  16 a  les  19.30h,  farem  una
reunió amb representants dels diferents pobles que formen
la demarcació pastoral de Guissona a fi de concretar les
celebracions de Setmana Santa. No podem desplaçar-nos
a tot arreu i preguem que les persones dels pobles tal com
es desplacen pel mercat, per la perruqueria, pel CAP i per
altres serveis també ho sàpiguen fer per la celebració de la
fe.

PROGRAMACIÓ SETMANA SANTA

Aquesta  Setmana  ens  reunim  amb  membres  del  Consell
Pastoral a fi de programar els diferents actes i celebracions que
podrem  portar  a  terme  durant  la  Setmana  Santa  i  Pasqua
d’aquest  any,  tenint  en  compte  la  situació  pandèmica  que
patim. Ho presentarem en el proper Full.

INTENCIONS DE MISSES DEL 15 - 21 DE MARÇ

INFORMACIONS PARROQUIALS

SANT JOSEP

Divendres vinent se celebra aquesta festivitat. Tot i no ser dia festiu solemnitzarem
l’Eucaristia del vespre. 
A les 18.30h farem l’exercici del Via Crucis i a continuació la Missa.

Dilluns Família Sangés Brescó
Dimarts Dolores Melero, religiosa
Dimecres    Família Condal
Dijous    Victorina Garcia, religiosa
Divendres    Josep i Magí   /   Josep Ruich
Dissabte Josep Ribó
Diumenge    12 h. Família Escasany     /  Josep Mª Pedró
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