
PERSONES VINCULADES A GUISSONA

Continuem amb aquesta secció de “persones” de Guissona que, per les circumstàncies que sigui viuen fora
de la població i es senten vinculades a la nostra comunitat. No serà en Fulls correlatius ja que en algun
haurem  d’oferir   reflexió  sobre  una  activitat  o  festivitat  concreta.  Demanem  de  nou  que  ens  oferiu
persones a les quals els puguem demanar la seva col·laboració.  Avui tenim el goig de conèixer quelcom

més sobre el nostre poeta local: Jordi Pàmias.

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

EVOCACIÓ
Per a mi, l’església de Guissona va unida a

molts records de  la  infantesa  i  de  la  inquieta
adolescència. Per començar, cal tenir en compte
que  vaig  veure  la  llum en  una  casa  del  carrer
Botigues –en un pis que dona, per darrere, a les
teulades  de  l’església.  Puc  dir,  doncs,  sense
exageració, que vaig néixer al peu del campanar!
I en plena guerra civil, quan havien emmudit les
campanes... 

Uns anys més tard -un dia de juny del  1945-,
vaig  fer  la  Primera Comunió  davant  l’altar  de  la  Verge del  Claustre,  ja  en  la  florida  del
nacionalcatolicisme triomfant. D’altra banda, la meva mare tenia un viu sentiment religiós i va
influir en un aspecte clau de la meva mentalitat. No és estrany, doncs, que pertanyés a la
rama de joves d’Acció Catòlica.

Ara m’escau de recordar sacerdots que van enfortir  la  meva Fe,  en la  dècada dels  anys
cinquanta i  principis dels seixanta.  En general,  tenien un esperit  obert i  comprensiu.  Vull
esmentar, sobretot, Ramon Sumalla, rector de la vila fins a la seva mort, l’any 1967, i un jove
vicari, Josep Rossell, a qui associo amb l’ambient alegre que es respirava al local del Centre
Catòlic. Penso també en els Pastorets i en les obres teatrals que es representaven a la sala
on, cada diumenge, hi havia sessió de cinema.

Tot ha canviat, al cap de seixanta anys. Sens dubte, hi ha un fons de melangia en la meva
evocació. És un sentiment natural i no cal estranyar-se’n gaire. Avui dominen nous costums i el
temps no passa en va.
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FESTIVITAT DEL CORPUS.

Aquest  any  hem tingut  un  petits  tast  de  la  “nova
normalitat” en aquesta solemnitat. Els infants de la
Primera Comunió varen participar en l’Eucaristia i en
la  mini-processó.  No  es  feu  el  recorregut  pels
carrers aconsellats pel  mateix Bisbat  i  respectant
encara les normes sanitàries del PROCICAT. Amb tot fou un acte simple, però solemne alhora.
El  breu recorregut amb el  Santíssim Sagrament per la  plaça fou íntim, recollit  i  amb un
profund  respecte.  Al   final  es  feu  una  pregària  per  tota  la  població  i  demanant  que  la
pandèmia ens deixi ens pau i sapiguem emprendre un nou fer i ser que ens faci sentir a tots i
a totes més responsables de la natura, del poble i demanant una sana convivència entre totes
les cultures que convivim en la població; tenint, un record ben viu per les persones grans o en
situació de vulnerabilitat.

REUNIÓ ARXIPRESTAL 

Els  preveres  d’aquest  arxiprestat  Urgell  Mitjà  ens  vàrem
reunir el dilluns, dia 7, a Ponts. Dialogarem sobre el ministeri
laical  del  catequista  i  del  Sínode  que  hi  ha  convocat  i  que
s’iniciarà  el  proper  octubre  amb el  tema:  Per una església
sinodal: comunió, participació i missió.

Catequesi: parlarem sobre la situació de la catequesis en les
nostres parròquies,  subratllant la necessitat de trobar nous
catequistes i de com s’ha portat a terme la catequesis durant aquest temps de pandèmia.

Sobre el Sinode de bisbes tindrà 4 parts: parroquial, bisbat, conferències episcopals i Roma.
Vàrem recordar agraïts l’Assemblea Diocesa dels anys 69-70 en el pontificat del bisbe Joan
Marti tot desitjant que en aquest Sínode hi hagi la participació i col·laboració que en aquella
hi hagué

Al final es va resar l’Àngelus i es va compartir un dinar de germanor on es va tenir un record
d’agraïment per les noces d’or matrimonials del diaca permanent Mn. Josep Caba amb la seva
esposa Maria Muntada.

INTENCIONS DE MISSES DEL 14 – 20  DE JUNY

INFORMACIONS PARROQUIALS

Dilluns Família Barnola Ribalta
Dimarts Pere Rosells
Dimecres    Fundació: Josep Mª Font   /  tarda: Elvira Roman, religiosa
Dijous    Montserrat Rosells, religiosa
Divendres    Intenció encomanada
Dissabte Família Auguets i Rosells
Diumenge   12 h.  Intenció particular


