
AGAFAR LA COMUNIÓ O COMBREGAR (1)

Avui es nota una certa “frivolitat” al moment de “prendre” la Comunió en l’Eucaristia.
Aquest no és un “acte” en el  que un s’hi acosta perquè “hi  va tothom”. Demana
prendre consciencia del què significar “combregar”. No és anar a “prendre el pa”, sinó
a rebre la “presencia real de Jesús” sota les espècies de pa i de vi. Aquests, per mitjà
de la Consagració, esdevenen el Cos i la Sang de Jesús. Si això si no es creu (que no
és  fàcil)  i  no  es  viu,  esdevé  un  acte  purament  “extern”  que  viola  el  sentit  de
l’Eucaristia.  Tots  plegats  n’hem  de  prendre  més  consciència  i  formar-nos  en  les
disposicions al moment de rebre la “Comunió”.

Quan la Comunió es rebia de genolls i a la boca (cosa que avui no podem fer per la
pandèmia), quedava ben clar que hom anava davant l’altar a combregar.

Insinuem avui aquesta reflexió que aprofundirem en el proper Full, ja que avui tenim
informacions  que  ens  ocupen  l’espai.  Entretant,  preguem  que  anem  prenent
consciència del què és i ha de ser el “combregar” en l’Eucaristia.

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

APLEC A L’ERMITA DE MAIG

El  proper  dissabte,  dia  1,  ens  aplegarem  a
l’ermita  de  maig,  com  ja  es  tradició.  L’any
passat no ho férem degut al confinament total.
Amb tot hi ha algunes modificacions que ens
demanen  les  normes  sanitàries  vigents.
Tinguem present:

 Celebració de l’Eucaristia a les 11h. i
a l’aire lliure (esperem que aquest dia no
plogui). Hi hauran cadires per al públic.

 Els cotxes caldrà aparcar-los a una certa
distància de l’ermita.

 No hi haurà el recorregut resant el Rosari
 Tampoc no es repartirà ni coca ni moscatell
 Començarem amb la benedicció del terme i a continuació l’Eucaristia
 No podrem fer el besamans a la Verge; però si que cantarem els goigs

DIUMENGE 4t.  DE PASQUA                                          25 D’ABRIL DE 2021

INFORMACIONS PARROQUIALS



CELEBRACIÓ DE LA PASQUA DELS ORIENTALS

Aquest  diumenge,  dia  25,  comença  la
Setmana Santa dels cristians de ritus oriental,
ortodoxos  i  greco-catòlics.  Això  implica  que
durant la setmana hi hauran actes diferents,
per  part  d’ells,  a  l’església  parroquial.
Procurarem  que  cap  celebració  s’interposi
amb una altra. Se’ls demana que respectin les
normes sanitàries que estan en vigència. Els
agents  cívics  i  la  policia  local  controlaran
l’aforament i distàncies.

Els  horaris  de  les  diferents  celebracions  del
proper cap de setmana són aquests:

Dissabte dia 1: 

11 h: Comunitat catòlica: Celebració de l’Eucaristia a l’ermita de maig
18 h. Comunitat greco catòlica: Celebració pasqual (església)
20.15 h. Comunitat ortodoxa: Celebració pasqual (davant l’església. Plaça Major)

Diumenge dia 2:

6.15 h: Comunitat greco catòlica: Celebració pasqual.
8.30 h: Comunitat catòlica: Eucaristia (l’avancem mitja hora)
9.15 h: Comunitat ortodoxa: Celebració Pasqual
12 h. Eucaristia catòlica

MISSA VESPERTINA DIA 1: queda suprimida al no poder ajustar els horaris amb
les altres confessions ja que a les 10 hi ha el toc de queda i tothom ha d’estar ja a
casa. Hi haurà Missa a les 11 a l’Ermita de maig i el diumenge a les 8.30 (s’avança
mitja hora) i a les 12 h.

FESTA A GUARDA-SI-VENES

Aquest nucli de població celebra la seva Festa aquest 2 de
maig. Es celebrarà l’Eucaristia, a les 13 h., a l’exterior de
la capella ja que l’església és reduïda i  amb les
disposicions sanitàries no hi cabrien totes les persones. Es
muntarà una carpa.

INTENCIONS DE MISSES DEL 26 D’ABRIL – 2 DE MAIG

Dilluns Dantis
Dimarts Domingo Graset
Dimecres    Dantis
Dijous    Dantis
Divendres    Ramon Solé
Dissabte Dantis
Diumenge    9 h. Araceli Mariné


