
PRIMERES COMUNIONS

Durant el mes de maig una colla d’infants s’acosten per primera vegada a rebre Jesús
Eucaristia. Celebracions que han estat precedides per un llarg període de preparació
en la catequesis setmanal durant dos cursos. Ja ho dèiem en fulls anteriors, aquesta
catequesis s’ha desenvolupat d’una manera atípica degut al Covid-19. Moltes sessions
s’han hagut d’impartir d’una manera telemàtica. Però ha tingut la part positiva en que
els pares-mares s’han implicat més en aquesta missió evangelitzadora dels fills i filles.
Poc a poc anem descobrint tots plegats que els testimonis i educadors en la fe són i
seran sempre les famílies. Per tant, cal que aquesta formació vagi madurant dins les
mateixes, tal com hi madura la formació humana i física dels fills i filles.

Aquestes celebracions que es van portant a
terme durant aquest mes i unes altres més
a nivell personal en altres dates i llocs, han
anat  també precedides per  la  recepció del
sagrament de la Penitència.Una celebració,
naturalment, adaptada a ells i elles i també
al  moment  pandèmic  que  encara  ens
trobem;  fou  una  celebració  ben  sentida  i
viscuda per part dels infants i no cal dir de
les catequistes i mares presents.

Ara arriba per a ells i elles el gran dia: la
Primera Comunió; també és un gran dia per als pares, mares, avis, àvies i germans.
Algunes  d’aquestes persones viuen el moment i el dia amb emoció i amb profund
esperit de fe. És un dia gran: ens reunim en comunitat creient, en família humana i
en  companyia  d’amics  i  familiars.  Un  dia  que  cal  perllongar  en  tota  l’existència
humana i que, pas a pas en cada etapa, la fe vagi prenent noves formes d’expressió i
de testimoni de la mateixa.

Els nens i nenes han expressat amb breus paraules el que “és per a nosaltres fer la
primera Comunió”. Respostes que hem plasmat en el record que es dóna a totes
ells i elles junt amb la fotografia del grup. Aportacions que podem resumir així:

 Assolir un nou nivell  com a cristià
 Conèixer més Jesús, ser amic d’Ell...
 Ser millor cristià/na i seguir Jesús
 Seguir el camí de Jesús i ser més bona persona
 Sentir-me perdonat per Jesús
 Rebre el Cos de Crist i estar amb Ell
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 Decideixo seguir Déu i reunir tota la família
 Obeir més als pares

Avaluant el primer torn, celebrat diumenge passat, dia 16, cal dir que ha estat una
celebració digna, molt participada i amb un gran esperit de recolliment i silenci. I
esperem  que  així  continuï  i  que  pares-mares  i  comunitat  visquem  aquestes
celebracions en el que son: celebracions de fe i compromís que res s’acabi en haver
celebrar la Primera Comunió. Que hi hagi continuïtat.

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

RECORD DE PERSONES DE LA COMUNITAT

A partir del proper Full Parroquial oferim la possibilitat de
que persones que viuen fora de la població i es senten molt
unides a la comunitat eclesial ens facin arribar, per mitjà
d’unes  breus  ratlles,  les  seves  vivències  i  records  que
senten per Guissona i per les persones que hi viuen o hi
han viscut. Potser no tindrem èxit, però ho provem. Així
que demanem que, els qui llegiu aquest Full sigui recollint-
lo  a  l’església  o   rebent-lo  per  WhatsApp,  ens  oferiu
persones que els puguem demanar aquesta aportació per
al nostre Full.

Creiem que així  podem  mantenir  un vincle  d’unió  amb
persones que,  estant lluny o no, es poden fer presents a
la nostra comunitat i sentir-se més unides amb nosaltres.

Esperem  que  entre  tots  anem  creant  vincles  d’unió  i  de
comunicació no només a nivell personal sinó també d’una manera més comunitària i
eclesial. Aquestes aportacions, en quan sigui possible, les acompanyarem, amb una
fotografia de la persona.

EUCARISTIA A LA RESIDÈNCIA

Continuem  cada  dimecres  a  les  11h  aquesta
celebració a la Residència. De moment encara no és
aconsellable  l’assistència  de  persones  que  no
visquin en ella. Esperem que ben prompte puguem
tornar  a  “aquesta  nova  normalitat”  ja  que  els
residents troben a faltar el caliu de membres de la
comunitat.
               

                     INTENCIONS DE MISSES DEL 24 - 30  DE MAIG

INFORMACIONS PARROQUIALS

Dilluns Plàcid Santaeulària Mas
Dimarts Intenció encomanada
Dimecres    Mª Nativitat Martínez, religiosa
Dijous    Dantis
Divendres    Intenció encomanada
Dissabte Mª Nativitat Martínez, religiosa
Diumenge    11h. Josep Mª Pedró     /    Rafael Farran i Carme 


