
EUCARISTIA DOMINICAL I DIES FEINERS

És una constatació  general,  que la participació en l’Eucaristia  és més minsa cada dia.  El
nombre de persones  es va reduint en la mesura que algunes fan del pas de la mort humana.
Es nota en els dies festius (exceptuant diades molt senyalades, com Nadal, Pasqua, Primeres
Comunions o algun funeral); però, sobretot, es nota en els dies feiners. A principis d’aquest
segle hi havia a la Parròquia dues Misses diaries: matí i tarda. I en la del matí no baixava
l’assitència de 10 persones i la del vespre doblava aquesta quantitat. Actualment en tenim un
a la tarda i difícilment arribem a 10 persones. En aquests dies en que les religioses passen
uns dies amb la família amb prou feines arribem a 5.

El  Concili  Vaticà  II  defineix  l’Eucaristia  com a
“cimal i font de la vida cristiana”. Cimal, és
la plenitud, arribar  al màxim que es pot arribar.
És  com fer  un  cim i  durant  el  trajecte  hi  ha
parades,  recobrar  forces,  alimentar-se...  però
l’objectiu és el cimal, el cim, la meta. El cristià
emprèn un camí,  també,  vers  el  cim,  vers  la
plenitud  en  Déu.  Pel  camí  fem  parades:  ens
aturem  en  celebracions  diferents,  rebem  uns
sagraments i no oblidem el que és l’aliment i la
força  per  arribar  al  cim:  l’Eucaristia,  que
esdevindrà el culmen del nostre pelegrinar. En
ella fem present i real el Crist que se’ns dóna
com aliment.

 L’Eucaristia és, doncs, no només el record
del  Dijous  Sant,  sinó  la  seva  presència
real.

 L’Eucaristia és la reunió dels creients que parteixen el mateix pa i combreguen en el
Crist i volen viure la comunió amb els germans.

 En l’Eucaristia hi fem presents els sers estimats que ens han avançat en la mort física.
D’aquí la tradició d’oferir una Missa per algun difunt familiar o amic.

 L’Eucaristia és el signe més clar de la comunió amb els germans, presents i absents i
ens  unim amb tots  els  cristians  d’arreu  del  món que compatim el  mateix  Pa  i  la
mateixa Paraula.

 I l’Eucaristia és la font de la vida cristiana. Es la força que ens manté fidels al
Crist i compromesos per a un mon més humà i més just.

L’Eucaristia ha d’esdevenir el nucli central d’una família cristiana. Ens assèiem junts a la taula
del menjador per a uns àpats familiars i festius, ens cal, també, seure junts, com a família
(pares, fills, avis...) a la taula de la Paraula i del Cos i Sang de Jesús.
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Proposat pastoral

En l’Eucaristia dominical ens apleguem la comunitat d’una manera més àmplia per celebrar el
dia del Senyor. El dia en que celebrem la Passió, Mort i resurrecció del Senyor.

En l’Eucaristia  dels  dies  feiners  ho  celebrem igualment  i  assitim  i  hi  participem aquelles
persones, que alliberades del treball civil o professional, podem dedicar més temps al cultiu
espiritual i, alhora, oferir i pregar dins la celebració pels membres que estan en actiu i pels
qui ens han precedit en la mort.

Per tant persones grans, jubilades i persones que disposeu d’un temps lliure, per
què no fer-vos presents a aquestes eucaristies de tan en quan o cada dia?

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

FESTIVITAT DE L’ASSUMPCIÓ

La  Mare  de  Déu  Assumpta  és  la  Patrona  de  la  Parròquia  de
Guissona. Com cada any fem un acte davant la seva imatge que hi
ha en la façana del temple just abans de començar l’Eucaristia.

Recordem que es demana a voluntaris que tinguin espígol en els
seus jardins i en puguin fer una ofrena el portin al temple la vetlla
de la Mare de Déu a fi de poder-lo escampar dins el temple com es
ve fent d’anys immemorials.

Qui llegeixi aquesta nota que ho comuniqui a qui li sembli en pugui
disposar. També ho anunciarem després de les Misses aquest cap
de setmana.  

VACANCES

Durant aquest mes d’agost son moltes les persones que dediquen uns dies a “fer vacances”,
que no vol dir “no fer res”. És aquest un bon període per a “fer-se un mateix”. Més relax, més
lectura, alguna passejada o sortida per la muntanya o a la platja, gaudir de la natura, visitar
familiars  o  amics...  Tot  ens  pot  ser  un  ajut  per  trobar-nos  “un  mateix”  I  NO  VIURE
DISPERSOS NOMÉS MIRANT.  Cal  tenir  temps  per  la  contemplació.  I  siguem on  siguem,
gaudint d’uns dies de descans, no oblidem la nostra participació a l’Eucaristia dominical i la
pregària en la intimitat o en el recolliment a un temple que tinguem a prop.

BONES VACANCES!!         

INTENCIONS DE MISSES DEL 9 - 15  D’AGOST

INFORMACIONS PARROQUIALS

Dilluns Dantis
Dimarts Dantis
Dimecres Josep Mª Font
Dijous Joan Garganté
Divendres Montserrat Campabadal Castells
Dissabte Dantis
Diumenge 12h. Júlia Miguel       /      Coloma Ribera


