
CONSELL DE PASTORAL (2)

Continuem la informació del Consell de Pastoral celebrat el dia  30 de setembre.

 VIDA CREIXENT  . Aquest moviment  és present a totes les diòcesis catalanes. En el
nostre  bisbat  són  un  bon  grup  de  parròquies  que  està  integrat  dins  la  pastoral
parroquial. Aquí a Guissona vam començar les sessions de treball el dilluns 4 d’octubre.
Les mantenim una vegada al mes.  És un bon grup que hi participa, però està sempre
obert a noves persones. És per a persones grans, que disposen de temps, jubilades, i
encara mantenen la inquietud d’una formació a nivell espiritual.

 CÀRITAS.   Durant el curs passat es varen suspendre les seves activitats degut a la
pandèmia. Aquest curs de moment es posen en marxa els seus quatre projectes:

 Voluntaris a la Fundació. Aquest servei es fa d’acord amb la direcció de la
Residència.  Són  persones  que  acompanyen  residents  a  sortir  de  passeig,  al
mercat setmanal i a col·laborar en tot allò que la mateixa Residència els pugui
demanar.

 Rober. Aquest s’ha obert de nou. Són 5 voluntàries amb el suport de 2 homes
quan calgui per qüestions de trasllat de peces amb un cert volum. Es demana a
tota la població, no deixar bosses de roba o altres estris a la porta del local. Cal
dipositar-les  en  els  contenidors  de  “Grapats”.  El  servei  al  públic  està  obert
dimarts i dijous de 17-19h i els dissabtes de 11 a 13h. 

 Classes  d’aprenentatge  de  llengua.  S’han  organitzat  4  grups  de  llengua
castellana i 2 de catalana i s’ha fet difusió amb cartells de l’obertura del procés
d’inscripció. 

 Reforç  escolar.  Està  en  projecte.  Hi  ha  la  mateixa  dificultat,  la  manca  de
voluntaritat.

 FAMILIA.   Hi ha la intenció de reempendre el cinema amb valors. La primera sessió
serà cap a finals d’octubre o principis de novembre. S’avisarà oportunament.
També s’organitza la trobada de matrimonis de 25 i 50 anys i la trobada dels batejats
durant l’any, s’informarà en el seu moment.

 FORMACIÓ.   Ben prompte hi  haurà  una conferència formativa  per part  d’en Josep
Oton, doctor en història, catedràtic d’ensenyament secundari i professor de l’Institut
Superior de Ciències religioses de Barcelona.
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El tema que tractarà serà sobre els canvis de valors que s’estan donant a la nostra
societat. 
Hi hauran altres conferències formatives previstes, però s’anunciaran al seu moment.

DOMUND 2021

Diumenge vinent, dia 24, celebrem la diada de la
Propagació  de  la  fe.  El  lema  d’aquest  any  diu:
“Explica,  el  que  has  vist  i  sentit”.  La
propagació de la fe és una missió de tot batejat.
Ens cal treure la mentalitat que això pertoca als
capellans.  Ens  cal  ser  evangelitzadors  en  la
família,  al  treball,  en  el  temps  lliure,  en  tota
relació  social.  I  no  cal  que  siguin  discursos  ni
sermons,  sinó  que  el  nostre  ser  i  actuar
respongui  a  l’estil  de  vida  de  Jesús:  estimar  i
servir als qui tenim més al costat, sense oblidar-nos

de les necessitats que hi ha en llocs llunyans i a la “perifèria”. El lema és clar i directe: “explica”. 

La col·lecta del diumenge que ve va destinada per aquesta finalitat. Ja aquest diumenge hi ha
sobres al plafó de l’església a fi de que durant la setmana puguem dipositar-hi l’almoina que creguem
oportuna i en la recol·lecta del diumenge en fem donació. Gràcies!

NOU HORARI MISSA DELS DIES FEINERS

A  partir  d’aquest  proper  dilluns,  dia  18  d’octubre,  les  Vespres  i  l’Eucaristia  dels  dies  feiners,
s’avançaran un hora, és a dir, a les 18.50h Vespres i a continuació l’Eucaristia. Quan hi ha una defunció,
com es costum, es suprimeix aquesta celebració. 

CELEBRACIÓ DELS 25 – 50 AYNS DE VIDA MATRIMONIAL

S’ha  concretat  ja  el  dia  que  celebrarem  tots  junts  aquesta
commemoració.  Serà el  diumenge, dia 21 de novembre. Estem
localitzant alguns matrimonis. Alguns ens és difícil de trobar-los ja
que no viuen entre nosaltres i ningú recorda qui son. Si tenim la sort
de que algú en localitzi informeu-nos-en.

                          INTENCIONS DE MISSES DEL 18 - 24 AL D’OCTUBRE

INFORMACIONS PARROQUIALS

Dilluns Dantis
Dimarts Teresa Carrés
Dimecres Josep Farré Tost
Dijous Dantis
Divendres Mercè Rull Sala
Dissabte Josep Ribó
Diumenge 12h. Miquel Bureu


