
CONSELL DE PASTORAL

Després de molt de temps sense poder-nos reunir d’una manera presencial el prop-
passat dia 1 d’aquest mes, ens reunirem els representants de les distintes comissions
del Consell  de Pastoral  i  amb nova il·lusió tractarem temes propis  de cadascuna
d’elles. 

Començarem la sessió amb el text de Mc  7, 31-37, on se’ns narra l’actuació de Jesús
en el sord mut i imposant-li les mans li diu:  “Effata”, “Obre’t”. És el que ara ens
demana a tots els membres de la comunitat: “Obrim-nos a l’acció de Déu”. Només
escoltant-lo, després podem parlar d’ell als germans. La pandèmia ens és un signe de
que Déu ens ha parlat i continua parlant-nos. Cal obrir l’oïda a la seva veu.

Treball que les Comissions han pensat i estant portant a terme:

 Catequesis. S’ha iniciat ja el curs catequètic 2021-22. La Parròquia, el mossèn
i  les  catequistes  insisteixen en que han de ser els  pares-mares els  primers
catequistes, del contrari és ben poca la missió que ells poden dur a terme. No
té sentit inscriure un fill o una filla a la catequesis i la família viure al marge de
la fe i  de la celebració de la mateixa. Algun infant ha manifestat “els meus
pares no creuen”. Cal ser respectuós envers la no creença, però també el no
creient ho ha de ser amb el qui creu. Portar un fill a la catequesis i no afavorir-li
un ambient de fe, no és seriós. És veritat que cada any són menys els infants
que participen a la catequesis parroquial; però això no ens ha de preocupar tan
com que els que s’hi inscriuen continuaran la seva formació en cada etapa de la
vida i  celebraran la fe en comunitat i  amb la família. Si els fills troben una
formació i maduració de la fe al seu entorn ben segur que això després tindrà
efectes en l’entorn que ells viuen.
Més clar ja no ho podem dir. Qui ho entengui que en sigui conseqüent.

 Litúrgia. La recepció dels sagraments i  la
celebració  de  l’Eucaristia  forma  part  del
viure  cristià.  Constatem  que  un  dels
sagraments  que  s’ha  arraconat  a  les
“golfes” és el de la Penitència. Ja en feiem
ressó  en  el  Full  Parroquial  de  la  setmana
passada.
S’ha comentat que les retransmissions de la
Missa pel canal Yuotube de la Parròquia han
estat un bon servei en el temps en que no
es  podia  anar  presencialment  a  l’església.
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Però l’adeqüat i aconsellable serà sempre la presència física. També en feiem
reflexió en un altre Full. 
Per  tant,  la  retransmissió  de   la  Missa  només  la  farem  en  algun  moment
puntual. La qüestió és senzilla: “veure per televisió com algú sopa fa que tu
sopis”?

(Continuarem en el proper Full)

MISSA EXÈQUIAL

El proper diumenge, dia 17 en l’Eucaristia de les 12 farem memòria i pregària per la
Sra. Montserrat Sanmartí Vilaplana, esposa del Xavier Mercadé que moria a
Barcelona el 14 d’octubre de l’any passat. El desig de la família ha estat sempre
de  poder  fer  aquest  acte  de  pregària  per  ella  aquí  a  Guissona.  Superades  les
limitacions  de la  pandèmia han decidit  de  fer-ho,  doncs,  el  proper  diumenge.  La
família restarà agraïda per la nostra presència i pregària que farem per ella. A.C.S.

CONCERT A L’ESGLÉSIA PARROQUIAL

El proper diumenge, dia 17
a les  6  de la  tarda,  tindrà
lloc un concert  a l’església
parroquial  per  part  de  la
Coral   Shalom,  Orquestra
Lleidart  Ensemble  i  el  Cor
Unicorn-UDL. 

Aquest  concert  entra  en  en
la programació de “Musiquem Lleida!”, coincidint en el XVI Festival Internacional de
Música i sota el títol MÚSICA NOCTURNA pretén ser un homenatge a la nit en un
moment on la llum comença a renàixer. Entrada gratuïta i sense inscripció prèvia. Us
hi esperem!

OBERTURA DEL SINODE

El proper diumenge, dia 17, tindrà lloc en el nostre bisbat l’obertura del Sinode “Per
una  Església  sinodal:comunió  participació  i  missió”.  En  cada  parròquia  en  farem
pregària. Més endavant s’organitzarà un treball on hi participen sacerdots i seglars.
S’anunciarà.

         INTENCIONS DE MISSES DEL 11 – 17  D’OCTUBRE

INFORMACIONS PARROQUIALS

Dilluns Dantis
Dimarts Josep i Antònia Escudé
Dimecres Fundació:  Josep Mª Font

Dijous Dantis
Divendres Teresa Camats
Dissabte Isidre Mercadé i Montserrat Farré  /   Josep Rius i Inés 

Gabernet
Diumenge 12 h. Missa funeral: Montserrat Sanmartí Vilaplana


