
“MISSA VIRTUAL”

En el curs dels  anys vinents, ben segur, que s’aniran fent reflexions sobre aquesta nova
manera de ·celebrar la fe”.  Hi  hauran comentaris de tots els  gustos.  Hi  ha qui  parla del
naixement de les comunitats virtuals; d’altres neguen el seu potencial mediador en afirmar
que l’Encarnació del Fill de Déu és la forma concreta que Déu va fer servir per fer-se present
a la humanitat.

Cal tenir en compte que reconèixer el valor d ela Missa requereix
fe, formació i estudi. I ens cal preguntar: “què és la Missa”?. La
podem definir en tres conceptes:

 Actualització incruenta del sacrifici de Jesús a la Creu
 Fer  presents  a  la  nostra  història  els  beneficis  de  la

redempció
 Es la presència sacramental de Jesús en el pa i en el vi. I

Ell  vol  ser  rebut  de  manera  tangible,  concreta  i  real:
“Preneu i  mengeu-ne  tots,  que  això  és  el  meu cos”  (Mt.
26,26)

D’aquí que Ell espera que tu siguis allà present, en l’Eucaristia que es celebra a l’església
parroquial, de manera física, personal, activa, conscient i amb fe..
I  cal  tenir  també en compte,  que  la  Missa  és  el  “sagrament  d’unitat”.  Hi  ha  un  aspecte
fonamental de la vida de la fe cristiana: la seva dimensió comunitària. Déu quan es revela, ho
fa a traves d’un poble (poble d’Israel), d’una comunitat. D’aquí que la reunió i trobada amb Ell
ha de ser en forma comunitària. La dimensió comunitària de la fe és més que important, és
vital.

Ignorar aquest aspecte comunitari ens porta a tenir una “fe” egoista; una fe basada en la
comoditat i benestar individuals. La fe, doncs, ha de portar-nos a veure’ns com un “gran cos”,
com una comunitat, com a Església. Per això ja els primers cristians es reunien per la Missa,
per celebrar el dia del Senyor, el diumenge. Dues coses important:

 A nosaltres en ha de fer falta la comunitat eclesial i
 Nosaltres li fem falta a aquesta comunitat.

Cal pregar units com Església; compartir el més important que tenim: l’Eucaristia. Per tant,
faltar injustificament a la Missa dominical seria un menyspreu als germans.
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De  tot  el  que  venim  diem  ho  concretem  en  el  que  el  Cardenal  Sarah,  Prefecte  de  la
Congregació per al culte diví, diu sobre les misses virtuals:

“Tot i que els mitjans telemàtics realitzen un valuós servei als malalts i als que no es poden
desplaçar a l’església, i, sobretot, han de fet un extraordinari servei durant el temps que les
persones  estaven  confinades,  cap  transmissió  és  comparable  a  la  participació  personal;
aquesta mai pot ser substituïda. Si només es fessin transmissions virtuals, correríem el perill
d’allunyar-nos del contacte personal i íntim amb Déu encarnat, que s’ha entregat no de forma
virtual, sinó real, dient: ”el qui pren la meva carn i veu la meva sang, està en mi i jo en ell” (Jn
6,56)”

SANT MIQUEL DE GUARDA-SI-VENES

El proper dimecres és la Festa de Sant Miquel, Arcàngel i el 
nucli de Guarda-si-venes el tenen com a Patró. Celebrarem 
l’Eucaristia a les 18 h en aquest poble

VIDA CREIXENT

Com  tots  sabem  aquest  és  un  moviment  de
persones  grans  dins  de  Catalunya.  Està
implantat en cada bisbat i en moltes parròquies.

També en la nostra església diocesana. 

Les persones grans, majoritariament jubilades, teniu molts espais i moments en que els podeu
aprofitar per fer trobades de reflexió i de formació. Els temes que aquest moviment ens
presenta són sempre actuals i, alhora, fonamentals en la Paraula de Déu.

Esperem començar les trobades el primer dilluns d’octubre; és a dir el dia 4. Tan de bo
que s’hi apuntin més persones. En principi ho farem a nivell presencial a la Sala Parroquial. Per
tant podem ser-hi un bon grup.

       INTENCIONS DE MISSES DEL 27  SETEMBRE- 3 D’OCTUBRE

INFORMACIONS PARROQUIALS

Dilluns Salvador Llordés i Núria Cucurull
Dimarts Família Escasany
Dimecres Salvador Morera Bosch

Dijous Familia Condal
Divendres Dantis
Dissabte Dantis
Diumenge 9 h. Miquel Regué Sàrries

12 h. Marie Josep Ndione i Benoit Demba Faye


