
LA PARTICIPACIÓ ACTIVA EN L’EUCARISTIA

En el Full  anterior comentàvem com calia “prendre la Comunió”.  Creiem oportú insistir en
“com” ha de ser la nostra participació en l’Eucaristia.

D’entrada  cal  dir  que  prenem  part  activa  en  alguna
activitat sigui esportiva, cultural, lúdica o formativa quan
ens sentim atrets per ella. Hi ha, certament, diferents
formes i maneres de participar-hi. Si ens centrem en una
competició esportiva hi ha qui “juga”, qui  “entrena”, qui
s’hi fa present al moment tot animant, qui hi col·labora
econòmicament i  qui s’hi deixa caure en algun moment.
Totes aquestes formes de col·laborar-hi són importants i necessàries.

Això mateix ho podem aplicar quan “anem” a Missa? Litúrgicament hauríem de dir “no”. Ara
bé, a la pràctica ben segur que s’hi donen aquestes maneres de fer-s’hi present. Fixem-nos:

 Hi  ha  qui  s’hi  prepara  prèviament.  Abans  de  desplaçar-se  al  temple  ha  llegit,
reflexionat i pregat els textos bíblics que es proclamaran. Ho fa a casa o en un moment
al mateix temple. És una bona preparació.

 Hi ha qui en la celebració fa el servei de lector. Es prepara la lectura, mira d’entendre-
la i d’una manera pausada i amb bona vocalització la proclama per l’assemblea. És una
bona participació.

 Hi ha qui arriba un temps abans per preparar els cants o per tocar algun instrument.
Assagen i això fa que la participació a l’Eucaristia sigui més viscuda i ajudi a altres a
viure-la. És també una bona participació.

 Hi ha qui “ve” a Missa. Es desplaça, si; però amb un cert tarannà rutinari. Arriba al
temple, s’asseu a un banc (generalment sempre al mateix) i aquí “estic”. És “un més”.
Escolta, veu, mira i potser respon amb veu baixa o interior a diferents aclamacions. Hi
és, però que “facin” o “que vagin fent els altres”. Aquesta no és, ni pot ser la manera
més  adequada  de  “participació”.  Però  cal  respectar-la.  També  és  una  manera  de
participar-hi

 Hi ha persones, que per l’edat, o per deficiències físiques, no poden escoltar bé, no es
poden  desplaçar  amb agilitat,  però  col·laboren  en  l’almoina  i  amb  la  pregària.  Això
també és participació.

 Cal evitar “estar” a l’assemblea i “ser-hi absent”. És a dir, simplement estar-hi sense
prestar atenció al que es fa, es diu i es celebra. Aquest o aquesta “va a Missa” i així ja
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creu que ha “complert”. A Missa no hi anem per “complir”, sinó per “celebrar” la fe en
comunitat.

 I,  sobretot,  cal  fer-s’hi  present  des  del  començament.  Arribar  tard  al  treball,  no
s’accepta;  fer  tard  a  una  invitació,  expressa  poc  respecte  vers  el  qui  t’ha  invitat;
entrar a la celebració ja començada d’una manera habitual, és expressió del que acabem
de dir “un compliment”. 

SANT ISIDRE

El proper dissabte és la seva festivitat, patró dels pagesos.
Que aquest dia els pagesos l’honoreu no us farà cap mal; tot
el contrari. Es diu que ens recordem de santa Bàrbara quan
trona. També hi ha pagesos que es recorden de sant Isidre
quan no plou; com aquell pagès que trobant-se al bar amb el
mossèn  del  poble  li  diu:  “que  no feu rogatives  per  a  que
plogui”? I el mossèn li contesta: potser que ho diguis d’una
altra manera: “que no fem rogatives” Durant el mes d’abril
tinguérem pregàries per la pluja. Potser que ara ho agraïm.
I una bona manera de fer-ho és que ens fem presents a la
celebració en honor d’ell aquest dia.
Celebrarem l’Eucaristia a la 11h.

CELEBRACIÓ PASQUAL DE RITUS ORIENTAL

Diumenge  passat  fou
la Pasqua per aquests
germans.  Les  seves
celebracions  molt
concorregudes  tot  i
tenint  en compte les
normes  sanitàries.  Temple  i  plaça  foren  els  espai  on  es
col·locaren els fidels.

               

          INTENCIONS DE MISSES DEL 10 - 16  DE MAIG

INFORMACIONS PARROQUIALS

Ortodoxo-catòlics

Cristians greco-catòlics

Dilluns Família Barnola Ribalta
Dimarts Acció de Gràcies Verge del Claustre
Dimecres    Residència: Josep Mª Font
Dijous    Família Barnola Ribalta
Divendres    Dantis
Dissabte  Magdalena Masses i Jaume Solé    /  Simeó Sàrries   / 

Vicens Ribalta i Dolors Roig
Diumenge    12 h. Joan Farran i Engràcia Morera


