
LA “FESTA”

Poc a poc veiem com la “festa” va fent acte de presència en els
pobles,  viles  i  ciutats..  I  aquesta  es  manifesta  en  actes  i
celebracions  respectant,  clar,  les  normes  sanitàries  que  se’ns
demana des del PROCICAT en aquest temps encara de pandèmia.
Normes que en molts dels casos, especialment en el mon juvenil,
ens costa acceptar.

Les  persones  creixem  i  madurem  equilibrant  festa  i  treball.
Ambdues realitats  han d’anar unides.  No tot  ha de ser  treball  i
ocupació, ni tot ha de ser festa i gresca.

Però  que  vol  dir  “festa”?  Aquesta  la  identifiquem,  per  norma
general, en uns actes externs que donen plaer i gust al cos. I, certament, el cos té el
dret de poder gaudir, de sentir-se satisfet, d’experimentar la joia del plaer físic. El
plaer és el gran do que porta a engendrar i donar vida. I la mateixa vida humana
necessita, per sentir-se realitzada, altres moments de plaer i gaudi extern, sigui en el
menjar, beure, passejar o pujant un cim, com gaudint de la presència de la persona
estimada. El plaer i el gaudi quan es viuen amb dignitat i responsabilitat són font de
joia i de felicitat. Ens fan més humans.

I la “Festa Major” que té a veure en tot això?. Aquestes Festes (Festes Majors) varen
sorgir en un context on les persones encara no tenien uns dies de vacances i  la
setmana laboral incloïa el mateix dissabte, i trobant-se en una societat culturalment
religiosa, s’establiren, amb encert, uns dies de descans laboral i així poder gaudir de
la convivència familiar i local d’una manera més comunitària. L’eix de la “Festa” era el
patrocini d’un sant/a, d’una advocació de la Mare de Déu o de la devoció a Crist
Crucificat o Glorificat. Per tant, el que predominava en ella eren actes i celebracions
de caràcter religiós: Novena, Missa, Processó... I en el curs dels anys s’hi anaren
adherint  nous moments de celebració com el  ball,  concerts,  jocs per la mainada,
espectacles i un llarg etcètera. I així, s’ha arribat, poc a poc a gairebé eclipsar l’origen
i l’arrel de les Festes Majors, que és l’advocació a un sant/a, a la Mare de Déu o al
Crist.

Si preguntem, avui, als nostres infants, adolescents i  joves, quin és el Patró o la
Patrona de la Parròquia no sabrien que contestar. El nombre de cristians “sociològics”
ha disminuït; els creient convençuts, son minoria; els qui diuen “professar una fe”,
són més. Els qui ens ho creiem n’hem de ser testimonis. Ens cal celebrar la Festa
tenint  en  compte  les  arrels  de  la  mateixa:  la  Mare  de  Déu  del  Claustre.  En  el
programa que s’ha repartit per les llars de la Vila en l’apartat 3 hi consten els actes
religiosos de la Parròquia. Participem-hi i, sobretot, visquem-los.
Que tinguem una “BONA FESTA MAJOR” 
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COMUNIÓ AMB ELS DIFUNTS

La Festa Major ens és sempre motiu per retrobar-nos familiars i amics.
Alguns d’aquests familiars, amics i veïns durant l’any han fet el pas de la
mort.  D’aquí que enmig de la nostra Festa en fem record i  pregària.
Continuem  així  la  comunió  amb  ells.  Com  està  anunciat  en  el
programa tindrem aquesta celebració de l’Eucaristia el dijous dia
9, a les 11 del matí, tot honorant el nostre copatró Sant Plàcid.
  ANY 2020   DATA  I EDAT ANY 2021  DATA I EDAT
  01. Josep Farré Tost   06 setembre           (91)  20. Carme Bergadà Duran  02 gener               (80)
  02. Josep Carles Vilalta   08 setembre           (90) 21. Joan Querol Morros  01 febrer               (85)
  03. Gabriel Dumitru Maerean   21 setembre           (48) 22. Àngela Baró Torres  04 febrer              (102)
  04. Montserrat Garcia Gómez   21 setembre           (58) 23. Anna Mula Carbó  10 març                 (93)
  05.Francesc Santacreu Esteve   29  setembre          (95) 24. Francisca Cañero Rivera  26 abril                  (83)
  06. Maria Torra Colell   01 novembre         (90) 25. Dolores Granados Barbero  10 maig                 (86)
  07. Maria Campabadal Toldrà   02 novembre         (85) 26. Joan Viñals Arus  14 maig                 (82)
  08. Josep Carmona Fernández   06 novembre         (94) 27. Trinitat Anguera Anguera  25 juny                  (90)
  09. Maria Santesmasses Castells   16 novembre         (75) 28. Marta Alsina Caellas  30 juny                  (59)
  10. Josep Mª Tugues Vilaró   10 novembre         (92) 29. Josep Solé Caus  07 juliol                 (94)
  11. Josep Vilamur Armengol   19 novembre         (93) 30. Antonio Juvé Riba  26 juliol                 (79)
  12. Josep Ruich Garganté   19 novembre         (85) 31. Maria Trescents Toldrà  30 juliol                 (78)
  13. Rafel Esteve Setó   26 novembre         (82) 32. Ramon Cisquella Ramon  03 agost                (81)
  14. Lourdes Giralt Boladeres   01 desembre         (90) 33. Jaume Santacana Roca  11 agot                  (80)
  15. Roser Bosch Puig   02 desembre         (85) 34. Antonio Gual Giralt  21 agost                (67)
  16. Alla Sulyma

17. Mª Francisca González Martí
  07 desembre         (55)
  09 desembre         (90)

  18. Jaume Pujantell Martí
   19. Antonio Martí Domenjó

  14 desembre         (93)
  25 desembre         (70)

MOVIMENT PARROQUIAL AGOST

DEFUNCIONS

26 de juliol: Antonio Juvé Riba,  79 anys
30 juliol:  Maria Tresents Toldrà, 78 anys
03 d’agost:  Cisquella Ramon, 81 anys
11 d’agost:  Jaume Santacreu Roca, 80 anys
21 d’agost:  Antonio Gual Giralt, 67anys
25 d’agost:  Maria Riba Pollina, 95 (Les Pallargues)

    INTENCIONS DE MISSES DEL  6 – 12  SETEMBRE

INFORMACIONS PARROQUIALS

BAPTISMES

21 agost:
Nicolàs Jaramillo. Fill de 
David i Carolina
Alma Martínez Quirós, filla 
de Omar i Rocio 

Dilluns Dantis
Dimarts Intenció particular
Dimecres 9 h. Núria Vilardell i Josep Codina

Dijous Dantis
Divendres Dantis
Dissabte Jordi Campabadal
Diumenge 12 h. Coloma Ribera


