
PERSONES VINCULADES A GUISSONA

Avui és la  Maria Grau qui ens acompanya en aquesta pàgina. Com bé diu ella
mateixa, ha estat una dona que ha donat molt de temps per la Parròquia. I més que
el temps, que ja és important, és la seva fe i el seu servei en bé de la formació
catequètica de molts d’infants, avui persones adultes i caps de família. Qui va passar
per les seves sessions  la recorda com una dona de fe picada. 

Valora i estima Guissona, agraeix tot allò que s’hi continua fent i ho segueix per mitjà
del  Full  parroquial  i  en  el  comunicat  de  l’Alcaldia  cada  setmana.  Té  les  arrels  a
Guissona i, sempre que pot, no se n’està de fer-hi visita.

El Covid 19 es va fer present en la seva llar; també el seu marit, en Sebastià va
quedar afectat pel mateix. Foren dies durs i aïllats; però sempre amb l’esperança que
se’n sortirien.

Deixem que sigui ella qui ens parli:

“Voldria començar recordant, en aquest breu
escrit,   el  “què”  em  va  impactar  de  la
Parròquia quan amb la família ens  hi vàrem
traslladar a viure a Guissona. 

La participació en l’Eucaristia dominical és el
que  ens  va  fer  sentir  membres  de  la
Comunitat parroquial. Potser el que més ens
va  impactar  va  ser  la  gran  veneració  i
devoció a la Verge del Claustre.

Amb  molt  bon  acolliment  vaig  entrar  a
formar part del grup de catequistes, el que
per mi ha estat molt important tant per les bones amistats que han perdurat al llarg 

dels anys, com per  la vinculació amb la Comunitat. La Catequesi és una tasca vital que
m’ha enriquit  durant  molts  anys i  que  m’ha omplert  de satisfacció  i  bons records.  En
aquest moment que ho visc amb més distància física,  valoro encara més la gran tasca de
la pastoral catequètica, així com totes les activitats que porta a terme la Parròquia, sense
defallir i  amb l’empenta  i el coratge dels sacerdots que hi ha anat passant.

Malgrat  els  condicionants  de  la  pandèmia,  la  Parròquia  ha  vençut  les  dificultats.  La
Catequesi s´ha fet present a les llars telemàticament apropant-se als nens i a les seves
famílies,  s´han pogut  celebrar  les Primeres Comunions,  i  la  retransmissió de la Missa
dominical  a  través  de  Youtube,  sempre  animada  per  la  Coral,  ens  ha  permès  seguir
mantenint el contacte dins de la comunitat i sentint Guissona una mica més a prop, tot i
estar lluny.

Amb agraïment”. 

Maria Grau
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Maria com agraïment de la missió catequètica.
Assembles Interparroquial 2011



SANT PERE DELS PASTORS

En el proper Full informarem sobre aquest aplec a l’ermita de Sant Pere. Avancem,
però,  que  l’Eucaristia  serà  a  2/4  de  8  del  vespre i  a  l’exterior  a  causa  de
l’aforament que ens impideix celebrar-la a l’interior de la mateixa.

COL·LECTA DE CÀRITAS

La col·lecta que el dia de Corpus es fa a les celebracions de
l’Eucaristia, Guissona i pobles veïns, va destinada integrament
a Càritas parroquial per ajudar a diferents accions o families
que  en  algun  moment  o  temporada  determinada  passen
alguna  necessitat,  sigui  d’aliments,  d’habitacle,  de  llum  o
calefacció. També, al principi de curs, s’ajuda alumnes en la
beca de llibres per les lescoles.

El passat dia 6 es recolliren 809,45 € a Guissona i 275
als pobles. Un total, doncs, de 1.084,45 €

COLÒNIES DE BASTANIST

Aquest estiu estan programats 5 torns de colònies
de  diferents  centres  o  poblacions  del  Bisbat  a
Bastanist.  Són  molts  els  infants  que  s’hi  han
inscrit; no tots han pogut ser acollits. L’aforament
i  les  mesures  del  PROCICAT  no  ens  permeten
poder  satisfer  totes  les  demandes.  Aquest  any
enlloc de ser colònies de 14 dies, només seran de
7 a fi de possibilitar l’estada a més infants.

Els monitors i cuineres estan treballant de valent
per  anar  programant  unes  colònies  que

esdevinguin segures i complint les mesures que Sanitat demana. Tots els infants i
monitors s’hauran d’haver fet el test d’antigens el dia previ. S’avisarà el lloc i l’hora.

   INTENCIONS DE MISSES DEL 21 – 27  DE JUNY

INFORMACIONS PARROQUIALS

FESTIVITAT DE SANT JOAN. 

Aquest dia celebrarem l’Eucaristia a les 10 del matí.

Dilluns Lluís Augets
Dimarts Teresa Torné
Dimecres    Família Augets Rosells
Dijous    Ramon Camats
Divendres    Ramon Rosells
Dissabte Carme Mercadé
Diumenge    12 h.  Miquel Bureu


