
“CELEBRACIONS VIRTUALS O PRESENCIALS?”

Ja fa un any i mig que es feu present el Covid-19 en el planeta terra. Des del seu inici s’anaven
prenent mesures a nivell  sanitari  a fi  d’evitar i  controlar el  seu contagi.  Tots sabem que
aquestes  varen afectar a la presència de persones en actes públics. I això, com és lógic,
tingué la seva repercusió en les celebracions litúrgiques ja que aquestes es reduiren a la
mínima expressió. Fou així com algunes parròquies en les ingeniarem per fer-les per mitjans
telemàtics i així poder arribar als feligresos.

Aquesta  transmissió  de  les  celebracions  litúrgiques  i,  en  concret,  l’Eucaristia  dominical,
plantegen una qüestió de fons; i aquesta és: “què significa està present en una celebració
litúrgica”?

Hi  ha,  evidentment,  diferents  maneres  d’estar  present.
Sens  dubte  no  es  tracta  només  d’estar  amb  el  cos
dempeus,  agenollats  o  asseguts  en  un  banc  del  temple,
encara  que  sigui  molt  important.  Podem estar  presents
físicament, per exemple, però en les nostres ments estar
amb un familiar malalt que hem deixat a casa o a l’hospital
i que tot i això està present en nosaltres. I també com a
comunitat invoquem la companyia de la comunió dels sants,
d’aquells que han passat ja per la mort i que creiem que
son  aquí  i  ara,  presents  en  les  nostres  celebracions.
Aquesta presència l’entenem i la comprenem.

Però la  pandèmia  ens ha  plantejat  la  pregunta  sobre la
presència  virtual  en  les  celebracions.  Ens  referim,
naturalment, a les celebracions que es transmeten sigui per
TV, sigui per Youtube o Instagram. Aquestes, a diferència  d’un video en el qual la persona no
interactua en aquell moment amb els altres, ens unim d’una manera més o menys activa, encara
que  el  mitjà  sigui  un  ordinador  o  una  pantalla.  Tots  sabem que  durant  aquest  temps  de
pandèmia moltes persones han viscut i celebrat la fe d’una manera ben viva i afectiva gràcies
a aquests mitjans. Clar que hi ha hagut de tot:

 Des de qui simplement connectava la pantava per veure qui hi havia en l’assamblea
 Qui un cop connectada continuava la feina domèstica o llegint el diari
 Qui hi prestava atenció, s’assentava en una butaca o cadira i seguia amb molta atenció i
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 Fins i tot s’ha donat el cas de que un matrimoni preparava un petit altar on hi posava el
pa i el vi i al moment de la comunió el prenien. Evidentment, que no estava consagrat
per més que haguessin estat atents a les paraules de la Consagració.

Hi ha hagut, doncs, diferents maneres de veure i, sobretot, de viure, aquestes celebracions.

Podem considerar aquestes presencies virtuals com a vàlides sacramentalment? 

(En un proper Full en farem reflexió)

CATEQUESIS PARROQUIAL

Aquesta setmana s’ha repartit pels col·legis de la
població  la  butlleta  per  a  inscriure  infants  a  la
catequesis. Aquesta informació només s’ha passat
als alumnes que cursen 3r de primaria ja que als
de  4t,  5è  i  6è  els  donem  per  inscrits  pel  fet
d’haver participat en la catequesis el curs passat.
Es  demana.  Doncs,  que  abans   del  dia  25  de
setembre els pares-mares o tutors de l’alumnat
de tercer passin la inscripció a la Parròquia a fi
d’organitzar les catequesis a principis d’octubre.

Previament  tindrem una reunió  amb els  pares-mares  o  tutors  del  primer  curs  de
catequesis a fi d’organitzar les sessions i definir quins catequistes, siguin progenitors
o altre voluntariat, podem oferir-se per fer aquest servei. S’avisarà quan tinguem les
inscripcions fetes.

CELEBRACIÓ DE 25 I 50 ANYS DE MATRIMONI

L’any passat no vam poder realitzar aquesta celebració. Aquest any sembla que és
possible.  Proposem,  doncs,  des  de  la  Comissió  de  Família  de  la
Parròquia  organitzar-la  abans  acabi  aquest  any.  Per  tant,  els
matrimonis que l’any passat celebraveu els 25 o 50 anys de vida
matrimonial i els qui els celebreu aquest 2021 i vulgueu participar
en una celebració conjunta, ho comuniqueu el més aviat possible a
la Parròquia. Un cop tinguem les parelles inscrites, les convocarem a
una reunió per a concretar la data de celebració.
Si algú, que llegeix aquesta informació i coneix algun matrimoni que
celebra aquesta efemèrides, que li ho comuniqui i l’informi. Gràcies.

   INTENCIONS DE MISSES DEL 20 – 26   SETEMBRE

INFORMACIONS PARROQUIALS

Dilluns Carme Escasany
Dimarts Dantis
Dimecres Antònia Farrés

Dijous Dantis
Divendres Ton Escasany
Dissabte Ramon Ribalta
Diumenge 12 h. Ramona Brufau Tudela    /    Miquel Bureu


