
ERMITA DE SANT PERE

A Sant Pere s’hi celebraven dues trobades anuals. El 29 de juny es celebrava el dia de
Sant Pere amb una cerimònia religiosa acompanyada de la cantada dels goig de Sant
Pere i, en alguna ocasió, es concloïa amb una ballada de sardanes.

A  finals  de  setembre  s’hi
celebrava l’aplec de Sant Jeroni.
Era tradició de celebrar una missa
a  l’ermita  i  després  d’anar  a
menjar coques a l’Estany. Era un
dia alegre, en el que fàcilment es
cantàvem i  ballaven les  cançons
populars.

La llegenda popular conta que a
uns  pastors,  mentre  pasturaven
amb  els  ramats,  se’ls  va

aparèixer sant Pere i els anuncia que al lloc on els seus ramats s’arremolinessin, allí
mateix haurien de construí runa ermita amb cinc arcades. I així mateix va succeir,
per sorpresa dels pastors, que els ramats arribats a un punt van agitar-se en un gran
aldarull, a l’indret mateix on ara trobem l’ermita de Sant Pere dels Pastors, d’estil
romànic i amb cinc arcades de volta. 

A la paret que envolta l’altar de Sant Pere podeu veure els dibuixos que il·lustren la
llegenda.

Al segle XI ja se sap de l’existència de Sant Pere, aquesta ermita fou remodelada als
anys 50.  Davant mateix va existir  també una petita ermita que venerava a Sant
Antoni, enderrocada el 1918 per poder construir l’actual carretera.

Actualment Sant Pere i el seu entorn són propietat del Jaume Pujol, conegut per a
tothom com el Jaume del Centro, ell ens hi acull any rere any, el dia 29 de juny, data
en que la població de Guissona s’hi troba per gaudir de la celebració eucarística en
honor del Sant.

Després la població s’aplega a l’exterior de l’ermita degustant la tradicional coca de
Sant Pere i acompanyat sovint d’una actuació relacionada amb la cultura popular del
nostre país: esbarts dansaires, balls de bastons, ... i enguany el ball de gitanes de
Cervera animen aquesta trobada en l’entorn de l’ermita.

Font consulta: GUISSONA, TERRA I GENT (àlbum de cromos)
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CELEBRACIÓ  DE SANT PERE

Aquest  dimarts  és  la  solemnitat  de  sant  Pere.
L’apòstol  que  reconeixent  la  negació  esdevindrà  el
gran  testimoni,  primer  Papa,  de  la  fe.  El  Papa
Francesc  diu  que el  qui  és  capaç  de reconèixer  la
seva falta o el seu pecat, va per bon camí.

Avui el més fàcil és ”negar”:  “jo no he estat, jo no
he dit tal cosa, jo no he fet això....”. Qui no és capaç
de reconèixer la pròpia culpa, difícilment perdona la
del germà.

Un any més ens trobem en aquest aplec a l’ermita de
Sant Pare del Pastors. Tal com anunciàvem en el full
anterior,   l’Eucaristia  la  celebrarem  a  l’exterior  a
causa  de  l’espai  reduït  que  hi  ha  a  l’interior  del
temple i per ser fidels a les normes del PROCICAT.

FINAL DE CURS

Els  nostres  centres  d’ensenyament  han
iniciat  el  període de vacances.  Ha estat
un curs intens i també tens. La pandèmia
ha marcat un ritme diferent d’altres anys.
Amb  tot  cal  dir  i  afirmar,  com
s’expressava un alumne d’un col·legi  de
Catalunya al ser entrevistat per TV3, “va
ser  un  començament  molt  difícil,  però
molt feliç al final”. I és que la constància,
la  dedicació,  l’esforç  i  el  treball  dels
professors  i  mestres  ha  estat
extraordinari;  per  damunt  de  les  seves
possibilitats.  S’han  donat  al  màxim.  I
d’això  n’hem  d’estar  tots  i  totes  molt
agraïts.  Tenim un col·lectiu  en l’ensenyament  que tan  de bo el  tinguéssim en la
política. Gràcies, mestres i professors! Heu acomplert la vostra missió amb escreix i
estem orgullosos de tots vosaltres.

    INTENCIONS DE MISSES DEL 28 DE JUNY  – 4  DE JULIOL

INFORMACIONS PARROQUIALS

Dilluns Família Auguets Rosells
Dimarts Dantis
Dimecres    Lluís Auguets
Dijous    Dantis
Divendres    Dantis
Dissabte Josep Ribera
Diumenge    9 h.  Miquel Regué


