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SETMANA SANTA
Ia

pocs

dies que hem celebrat Ia Setmana Santa. un telnps on les

celehracions

litúrgiques samunteguen i Ies fOCCSSOflS ocupen
—

carrers. Tota una colla d'esdeveniments que sernblen com si
Déu s'apropés més a nosaltres, com si la seva paraula ressonés
amb més tòrça en la nostra vida. Es un dels temps més forts. 11—
túrgicament parlant. de tot I'any. Aquest temps de Setmana
Santa també es comhina amh les vacances. amh l'oci i la vida de
família. Tot plegat. un lènomen social que omple els carrers dels
nostres pobles de gent t'orinia i de parents i veïns que tornen al
iiohle. Enmig de tota aquesta complexa realitat. hem de trobar
en el nostre cor el temps sagrat, un temps que ens permet sentir la pau de Déu, contemplar la creació i la
nostra pròpia vida com un do meravellós i gratuït, fruit de la generositat de Déu.
El temps sagrat és un temps d'encontre arnb Déu i arnb un rnateix, gaudir del misteri que ens envolta i
respirar a ple pulmó l'aire de la vida. Són aquests encontres especials que donen a la vida un equilihri i
un sentit profund. transcendent, únic, que no hem de descuidar. Sovint la nostra vida està marcada pel pes
del treball i per la rutina de cada dia que ens fa mirar sempre cap a les preocupacions de la terra, Per això
són importants aquests dies de Setmana Santa on es trenca la rutina, i ens fan sortir de casa i dels nostres
trehalls diaris per veure el cel blau que tenirn damunt el cap, per sentir el goig profund dins de la nostra
ìnima. per gaudir de la pau que ens dóna aquest encontre arnb Déu ja que lThome no viu només de pa. si
nó de tota paraula que surt de la boca de Déu. La Setmana Santa és aquest temps de renovació interior. de
carregar les piles i obrir-se al misteri de Déu. un misteri que forrna part del misteri de la nostra existència.
de Ia nostra vida i de la nostra intimitat. Gaudir de tot això
es desenvolupar la nostra dimensió religiosa que tots por
tem en el nostre cor i que forma part de la nostra naturale
sa humana, és el cordó urnhilical que ens connecta amb el
misteri transcendent que sha manifestat plenament i sTha
donat a conèixer en Jesucrist. Negar aquesta realitat és
mutilar la persona hurnana, descuidar aquest aspecte es
empobrir-se personalment, no donar a Déu aIlò que és de
Déu és romandre sempre inacabat i no evolucionar cap el
fi que és la nostra felicitat.
els

-.

i

Mn. Joan Francesc Amigó
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I)eIs (htunts del
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(Ie març de 2005

I )ia 2() a I assaiiaiìI : .Iord i f\/lari 111011 Proiis
[)ia 2() a VaI I Iò1!oIla de Ri ucorb: Rosita Corbel Ia Rossel I
I )ia 27 a Ikissaiiaiìt : I'anìoiì Bert,adñ i I'osa Piqué

Delìlncions:
EI passat dia I 9 de Ibrer a (ìuimerl vam enterrar eI nostre germana [)olors Farré i F'arré de
94 unys d'edat. R. I P. ( Requiescat in pace).
EI passat dia I $ de març a (ìtiimeri vam enterrar Ia nostra germana Pepita Sans Fabregat de
94 anys d'edat. R. 1. P.

EI passat dia 23 de íebrer va passar a Ia casa cleI Pare la germana Missionera Ecclesiana, filla
de VaII logona de Riucorb de 79 anys d'edat. Estava destinada a Tetuan, Marroc. El dia 20 de
març a Vallfogona es va Fer una celebració ier encomanar—Ia aI Pare del CeI.

R. 1. P.

EI passat dia 24 de març a Guimerì vam enterrar eI nostre germi Sebastiì Florensa Corbella,
de 80 anys d'edat. R. 1. P.
GUIMERÀ
INiI
Aquesta Selmana Santa a Guimerñ hem estrenat un Sant Crist nou, Va sortir
pels carrers pel viacrucis del Divendres Sant aI matí.
Es el regal dun grup de persones de Guimeri. que consideraven neces
f
sari fer un Sant Crist una mica més petit, perquè es podes portar bé pel carrers es

trets i sovint carregats de porxos del nostre pohle. STha incorporat el mateix sistema de
portar-Io aI coll que ja existia en l'altre Saiit Crist i que consisteix en una costella per Ia

part del darrera.
La seva uhicació és a la part dreta de Ia Capella de Sant Esteve, un lloc que el podrem
veure sovint, durant tot l'any. Aquesta imatge del Sant Crist dona una bonica presèn
cia a tota Ia Capella i cornhina bé amh el seu contorn.
Agraïm la generositat i Ia dedicació «aquest grup de persones. que han fet possible la
compra i la collocació d'aquesta honica imatge.

1

SACOSTA LA CONFIRMACIÓ
Sacosta la confirmació que senì eI dia el cinc dejuny a
Guimerà, per aquest motiu amb el grup de joves que
s'han de confirmar ja hern començat els preparatius.
Aquí estem tots reunits a la taula, treballant i concretant
alguns aspectes importants daquest esdevenirnent de la
confìrmació. Esperem tenir-ho tot enllestit per aquell
dia, i el nostre cor ben disposat.
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(oIieces especials del I r. I)iuinene del

ines nii

rç.

Ciutadilk. 32
Passanan(
1 90 €.
97 €.
Vallíogoiu

C'OIiecta IeI Seninari
CiutadiIIa

60 €.

Passaimiìt

52 €.

ValIIògoiìa

106 E.
101 E.

Guimerr
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DILLUNS DE 1ASQUA
Com cada any el dilluns de Pasqua, es va a
menjar Ia mona, seguin aquesta antiga tradició
lant suculenta pels més pctits. El poble de Gui
merì i Ciutadilla, també com cada any han anat
a la Bovera i a Sant Roc. respectivarnenl, per
celebrar una diada de germanor i convivència
amb tots els ainic i parents. L'eucaristia és
l'acte que ens aplega a tots al voltant d'una ma
teixa taula, per donar grûcies a Déu i sentir la
seva benèvola providència. Després a la Bove
ra és feu una ballada de sardanes com és cos
tum amb la Cobla Tàrrega Jove.

La

FF

Persoiìes de
1ì,
Són Ies aVesa(les a Ia terra,
lì.tes a I (1 i ner, v i uen ieI pI aer.
Són
arrehìdes aI no res.
Persones sense esperança,

vius plens d'enyorançi,
son Ies persones (ItIC viuen de recança,

CSSCFS

miren sempre enrera en la nostalgia.

Rostres lristos sense IJum
cors defraudats, autoenganyats,
mirades plenes de lìim,
son els qui no s'ohren a Ia IIum.
Les persones transcendents
accepten Ia vida, superen els esdeveniments.
Són rastrejadors dels designis superiors,
colrats en Ia Iluita i el combat interioi,
Ies persones que capgiren Ia dissort.
l3raços que sostenen enlaire Ia fe,
són Ies persones que viuen amb deler,
descanviant el mal per bé,
cercant sempre el millor fer.
Sembradors de paraules d'esperança,
són els qui aixequen els ulls amb confiança.
Fan del seu treball una Iloança

i del fracàs I'ofrena més sobirana.
La clau de volta de la vida
q ue capgi ra, desconcerta i ressusc ita.
Es la fe vertebradora de la vida,
esperada i assumida, rnai defaLlida,
en aquell Déu que lia fet Ia vida.
No deixa caure a terra eI qui confia,
que arnb cor net juga en la vida.
Aposta, prega i estirna cada dia,
perquè ha fet de la seva vida
el lloc de l'experiència divina.
S'ha preparat pel seu dia,
ha assumit I'Esperit,
que governa l'infinit,
té el goig en el seu pit
que acompanyarà sernpre els escollits.

CONFERÈNCIA,
L'ANY DE L'EUCRISTIA

¶P

,

:
.,.

Dia 16 d abril,
ales8delatarda
a la sala de I'Ajuntament
Ç
ðe Guimerà.

