
LA MARE DE DÉU RETROBADA

Temps era temps que els pobles i comunitats esculpien imatges que expressaven la
seva  fe  i  les  seves  creences.  Unes  imatges  fetes  com  a  fruit  d’uns  sentiments
religiosos i d’una cultura, predominantment, també religiosa. La divinitat l’havien de
fer present amb signes i símbols. Així ha estat i així ha de continuar essent.

L’esperit i la creença religiosa sempre han estat motiu de
fricció i, també, de persecució al llarg de la història. Allò
que la “divinitat” ens diu i exigeix, sovint interpel·la les
consciències  i  condemna  aquelles  actituds  que
deshumanitzen  i  porten  a  una  pràctica  que  esdevé
injusta en el món laboral, social, econòmic, polític i, fins i
tot, en el camp religiós. No és, doncs, gens estrany que
de  tan  en  quan  sorgeixin  grups  o  partits  als  que  els
molesta la religió i la forma per eliminar-la és fer fora
imatges i símbols. I si hom pot, els destrueix.

Això succeïa ja en segles passats.  Les imatges  de les
“Mare de Déu trobades” són signe i evidència d’aquesta
realitat.  S’havien  d’amagar  en  coves,  pous,  prats,  en
escletxes de roques inaccessibles,... on  “l’enemic” no les
pogués trobar i escapar-se així d’una crema i destrucció
segures.  Més  tard,  passats  ja  uns  anys,  fou  com les
noves generacions van anar descobrint aquests imatges
amagades.  I  gairebé totes,  com a fruit  d’una cultura pastoril  i  agrícola,  s’anaven
recuperant per mitjà d’animals que expressaven una actitud d’adoració davant els
llocs on es guardaven.

La fe  humil  d’un poble  creient  les  retornà  al  lloc  de  culte  amb gran esplendor  i
solemnitat.  I  avui  aquella  imatge  presideix  el  temple,  l’església  o  l’ermita  de  la
comarca o poble on s’havia amagat.

També a Guissona, els devots de la Verge del Claustre, primer esculpiren la imatge,
l’adoraren i en temps de persecució, l’amagaren. Després fou descoberta en un pou i
retornà al lloc de culte on encara avui rep les súpliques, peticions i accions de gràcies
dels seus devots.

No tornem a trobar-nos avui en un d’aquells moments en que allò que fa olor de fe,
de vivència cristiana, de signe o símbol religiós torna a sofrir una forta sotragada
d’oblit, d’indiferència i d’un cert rebuig? Els símbols i signes expressats amb imatges,
vestits, hàbits,... han estat sempre fruit d’una cultura; i aquesta mai pot atemptar
contra la dignitat i llibertat de la persona. Aquests símbols i signes poden i han de ser
regulats pel respecte a la dignitat humana. D’aquí a fer-ne escarni, burla, menyspreu
i persecució hi ha un llarg camí.
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Guissona  esdevé,  i  cal  dir-ho,  un  exemple  de  respecte  a  les  diferents  tradicions
religioses. El nostre temple parroquial ha estat obert a tota expressió de fe i totes les
confessions cristianes hi tenen cabuda i hi celebren els seus actes de culte. Hi ha
respecte, unió i comunió fraternal.

Que la Mare de Déu del Claustre continuï vetllant per la diversitat religiosa del nostre
poble i tots plegats afavorim la comunió i integració.

Bona FESTA MAJOR!

Del 30 d’agost al 7 de setembre:

NOVENA A LA MARE DE DÉU DEL CLAUSTRE.

A 1/4 de 8 del vespre: Novena, Vespres i Eucaristia a la capella del Claustre.

Dia 7, dimarts

A les  8 del vespre: Final de la Novena, Vespres i Eucaristia a la capella del Claustre

Dia 8, dimecres: 

SOLEMNITAT DE LA MARE  DE DÉU DEL CLAUSTRE

 A les 9 del matí: Eucaristia a la capella del Claustre

 A les 12 del migdia: Solemne Eucaristia presidida pel P. Xavier Poch, del Miracle.
Serà cantada pel cor parroquial i pel cor de la comunitat d’Ucraïna. Serà transmesa pel
Youtube de la Parròquia.

 Ofrena a la Verge del Claustre i Cant dels goigs

Dia 9, dijous:

A les 11h del matí: Eucaristia en honor a Sant Plàcid, copatró de la Parròquia i record de 
tots els difunts de l’any a l’altar Major.

NOTA: En aquestes celebracions cal  respectar les normes del PROCICAT.

MISSA A LA RESIDÈNCIA

El dimarts, dia 7, celebrarem l’Eucaristia de Festa Major a la Residència. També els feligresos 
d’aquesta llar han de sentir l’escalf de la Mare.

Aquesta Eucaristia, com sempre, serà a les 11 h.

                  

                                             INTENCIONS DE MISSES DEL 30  D’AGOST  -   5 DE SETEMBRE

CELEBRACIONS LITÚRGIQUES  FESTA MAJOR 2021

Dilluns Mª Lluisa Fernández, religiosa
Dimarts Sagrario Lorente, religiosa
Dimecres Càndida Hosta, religiosa
Dijous Dantis
Divendres Ramon Pujol Oliva    /    Josep Ribera
Dissabte Coloma Rull Sala
Diumenge 12h. Maria Santaeularia Boncompte


