
“NOU CURS”

Ens  hem  d’atrevir  a  emprendre  d’una  manera  normal  i
natural, encara que amb limitacions, l’acció pastoral dins la
Parròquia.  Ens cal  nova creativitat  partint  del  confinament
viscut i de la pandèmia que ens toca encara viure. Aquesta
no desapareix, ni s’erradica. Serà una companya de viatge en
el  nostre  fer  i  ser  de  cada  dia.  Hem  de  saber  trobar  la
manera de conviure amb ella.

Aquest  mes  de  setembre  anirem trobant-nos  les  diferents
comissions que configuren l’acció pastoral parroquial a fi de
programar el curs 2021-22. Un cop reunides aquestes, serà
el Consell de Pastoral que recollirà les propostes i se’n farà
un comunicat a la comunitat de Guissona i pobles veïns. Per
tant,  des  d’aquest  Full  Parroquial,  demanem  que  els
responsables  de  cada  Comissió  vagin  pensant  aquesta  trobada  amb  els  seus  membres:
Càritas, Vida Creixent, Formació, Catequistes, Família...

Aquest temps de pandèmia ens ha impedit un contacte i una relació íntima i presencial en les
trobades de grups i, naturalment, en moltes de les activitats i accions que es portaven i,
volem continuar  portant,  en  la  Parròquia.  Potser   els  qui  més   aviat  s’han  organitzat  i
programat han estat els membres del Cor Parroquial. D’un temps cap aquí han iniciat de nou
els assajos, primer a l’església, i darrerament a la sala parroquial. També cal fer esment de
l’esforç dels catequistes durant el curs passat; esforç gratificat en mantenir les catequesis
presencials o telemàtiques. Igualment el grup de Vida Creixent es reuní presencialment  els
darrers mesos del curs. Si que hi hagué limitacions; d’aquí que ja tenim ganes d’emprendre-
ho d’una manera més normal i periòdica.

Per tant, iniciem el nou curs amb l’esperança que tot pugui anar millor i sentir-nos tots més
engrescats i disposats a tirar endavant accions pastorals que ens siguin un bé i un creixement
per la nostra comunitat.

Sorgiran dificultats, potser nous confinaments o quarantenes.... Si, estem en uns moments
que tot és possible. El curs escolar comença aquests dilluns; els mestres i professors, després
de  la  gran  tasca  del  curs  passat,  s’han  posat  de  nou  les  piles  i  amb  renovada  il·lusió
emprenen un nou curs. Els nois i noies d’edat escolar i en procés d’estudis universitaris i
laborals  necessiten  aquest  nou  temps  d’estudi  i  de  formació  a  fi  d’anar  evitant  aquests
macro-botellots  i  festes  il·legals  que no fan  cap  bé  ni  a  ells,  ni  a  les  famílies,  ni  a  les
comunitats locals ni al nostre país.

A tots ens convé més “ordre”, més domini i, sobretot, molt més respecte en la convivència
social, familiar i local. Que aquest nou curs ens sigui un millor  creixement a nivell humà i
també interior i espiritual. I no oblidem la celebració i formació en la fe.
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CATEQUESIS PARROQUIAL

Aquests dies passarem informació als centres
escolars a fi de que els pares-mames o tutors
puguin fer  la inscripció a la catequesis dels
seus  fills/es.  Només  la  passarem als  de  3r
curs de  primària ja que considerem que els
qui  estaven  inscrits  en  el  curs  passat,
continuen la seva formació.

Cada any  ens  trobem amb pares,  mares  o
tutors  que,  ja  començada la  catequesis,  es
presenten per la inscripció d’un fill o filla. Cal
que  entre  tots  fem  l’esforç  d’informar  el
temps que hi ha per la inscripció. 

Aquesta és fins al 26 de setembre, a fi de poder començar la catequesis a principis
d’octubre.

També  alguns  pares-mares  i/o  tutors  pregunten  si  la  catequesis  serà  presencial.
Procurarem que així sigui. Es la manera de portar un millor control de la mateixa i un
seguiment personal del noi i de la noia de catequesis.

CATEQUISTES
Aquest curs continuarem amb la col·laboració dels pares i mares. La catequesis és
una exigència de la fe i si aquesta no es viu i no es celebra en família ben poca cosa
podem fer altres persones siguin catequistes o sacerdots.

AGRAÏMENTS

Hem celebrat la Festa Major. La participació i presència als actes litúrgics han estat
ben concorreguts i viscuts amb recolliment i fe. Agraïm, des de la Parròquia, totes les
persones  que  hi  ha  col·laborat:  neteja,  flors,  cants,  lectors,  cantors,  escolans,
Youtube. En la mesura que tots hi aportem un granet de sorra, la celebració de la fe
esdevé més digna i més viscuda. GRÀCIES.

    INTENCIONS DE MISSES DEL 13 – 19   SETEMBRE

INFORMACIONS PARROQUIALS

Catequesis curs passat

Dilluns Eladio Miguel i Paquita Sainz
Montserrat Campabadal Castells

Dimarts Elies Escasany
Dimecres Josep Mª Font

Dijous Dolores Beneit
Divendres Anton Garganté Aldabó
Dissabte Concepción Gómez, religiosa
Diumenge 12 h. Josep Mª Escasany


