Guimerà, Ciutadilla, Vallfogona i Passanant
Núm. 20, maig de 2005

Pots baixar-te el full a
www.guimera.info/esglesia/

0’50 €

COM ENS HO MIREM
Enguany comencem l’estiu amb una forta sequera. La falta de l’aigua es deixa sentir i fa estralls als camps.
Les espigues s’assequen sense haver granat per culpa de la poca pluja que ha caigut.
Fa uns dies en parlava d’aquest problema amb unes persones, i arribàvem a la conclusió que mai plou al
gust de tots, però la sequera no és bona per ningú ja que l’aigua és un bé molt important.
La vida sempre ens porta una de calç i una d’arena, així van les collites i els negocis. Un any hi ha collita i
un altre no, una any hom té forces beneficis i un altre no. Així anem passant la vida sota el Sol.
Tan important, és saber treballar amb constància, com també saber acceptar les coses que hom no les pot
canviar. Tan important és saber donar gràcies a Déu quan les coses van bé, com també donar gràcies a Déu
quan les coses no van tant bé. Es així com es reconeix que el centre de la pròpia vida és el Déu de la vida, i
no pas el déu diner. De tant en tant s’ha d’aixecar la vista per mirar més enllà i veure el costat positiu de tot
el que ens envolta i del que ens passa, per no caure en un pessimisme que no ens faria justícia ni ens fa bé.
S’ha de saber fer de la necessitat virtut en aquesta vida, i treure partit de tot el que ens trobem. Quan hom
sap aprofitar tots els esdeveniments de la seva vida i fer-ne pregària confiada, està creant-se una estructura
interior que l’ajudarà a ser feliç enmig de moltes adversitats.
Quan una casa o una collita no va bé, segur que una altra serà millor. Hem de saber girar la mirada interior
del nostre cor cap allà on hi ha el nostre bé. Pensar en les coses bones, valorar les
coses que funcionens, recordar allò que ens ajuda i és bo, fer tot això és un estil de
vida, és un camí que hom ha d’aprendre a seguir per sobreviure en la sequera de la
vida, en l'escassetat de l’amor. Es cert el que deien els nostres abans passats: “No
totes cauen a la borrassa”, així passa sovint també
a la vida. Amb gran facilitat ens hem acostumat al
guany i al benefici, i ens costa acceptar el no
guanyar, ens costa acceptar el perdre quelcom.
Però bona part de la felicitat, la pau i la il·lusió de
la persona humana es basa en saber encaixar
aquestes coses, en saber integrar-les en la seva vida
d’una forma positiva. Saber mirar endavant
aixecant amb confiança la mirada cap a Déu, és la
força de l’esperança, és la pluja de la gràcia, és la
riquesa de la fe, el tresor de la felicitat, el graner
que el cor ha tresorat. La gràcia de Déu ens fa
veure una nova realitat.
Mn. Joan Francesc Amigó

Sufragis pels difunts del mes de maig de 2005
Dia 1 a Passanant: Josep Canela
Dia 8 a Passanant: Maria Marimon Prous
Dia 8 a Guimerà: Francisca Miguiell Armengol.
Dia 8 a Ciutadilla: Maria Salvia Guix i Josep Castro Salvia
Dia 10 al Balneari: Per la família Jiménez Jiménez

Baptismes:
•
•

•

El passat dia 8 de maig a la parròquia de Santa Maria de Guimerà van rebre el baptisme els infants:
Aina (Magdalena Maria) Minguell Dalmau i Marcel (Jordi Sebastià) Minguell Armengol
El passat dia 15 de maig, festa de la Pentecosta, a la parròquia de Santa Maria de Guimerà van rebre el
baptisme els infants: Andrea (Montserrat Bovera) Afonso Minguella i Laia (Maria Elesabet) Afonso
Minguella.
El passat dia 22 de maig a la parròquia de Santa Maria de Guimerà van rebre el baptisme els infants:
Guillem (Jordi Sebastià) Farré Roca i Nuria (Gisela Bovera) Farré Roca.

Defuncions:
El passat dia 17 de maig a les cinc de la tarda vam celebrar el funeral pel veí de Guimerà de 72 anys d’edat:
Joan Llort Minguell.

Aniversaris:
El passat dia 29 de maig a la Parròquia de Santa Maria de Vallfogona de Riucorb la Ramona i el Josep M.,
van celebra les seves Bodes de Plata amb companyia dels seus familiars i amics.

FESTA DE LA MARE DE DÉU A PASSANANT
El passat dijous 12 de maig el poble de Passanant va celebrar la festa votada de la Mare de Déu. Com cada
any, en aquest dia tant assenyalat, molts fills del poble tornen per celebrar aquesta festa dedicada a la Mare
de Déu. La presència de la Mare de Déu ha marcat la vida dels habitants del poble de Passanant des de
sempre i la seva devoció s’expressa aquest dia amb generositat i devoció. A les dotze del migdia es va
començar la processó pels carrers del poble fins els afores, on es canten tres oracions a la Mare de Déu,
mirant als tres santuaris marians més propers que es divisen amb la vista: a la Bovera, al Tallat i al de
Passanant. La missa celebrada tot seguit, va ser presidida per Mn. Joan Anton Cedó, Vicari Episcopal de
Tarragona Centre, i concelebrada per diversos
mossens. A la homilia Mn. J. Anton Cedó va
remarcar el caràcter amorós de tota mare,
especialment de Maria, la mare que tenim al Cel i
que intercedeix per nosaltres i ens protegeix. Després
de la missa una seixantena de persones vàrem
compartir el dinar, com es costum en aquesta festa, a
l’Hotel Balneari. Per últim, a les sis de la tarda al
poble es va fer la projecció de la pel·lícula sobre les
aparicions de la Mare de Déu de Fàtima, amb

Col·lectes especials del 1r. Diumenge del mes de maig.

Ciutadilla: .................... 47 €
Passanant: .................... 126 €
Vallfogona: .................. 50 €

Tira un paper

VALLFOGONA VA A ROCALLAURA
El passat dia 7 de maig el poble de Vallfogona va
anar al Santuari de la Mare de Déu de Rocallaura,
com cada any fa en aquestes dates, conjuntament
amb els pobles d’Albió i l’Ametlla. Es va celebrar
la missa a les 12 del migdia concelebrada pels
rectors de Rocallaura, l’Ametlla i Vallfogona.
Després de la missa es va presentar el llibre de la
coronació de la Mare de Déu del Tallat que en el
seu dia va escriure Mn. Eugeni Farrer i Cabrer, que
en motiu del 50è aniversari s’ha publicat. Després
es va fer un dinar de germanor al Santuari del
Tallat.

CONFERENCIA
Sr. Francesc Torralba.
Una seixantena de persones van participar el dia sis de maig a
Arbeca, a la conferència del doctor en teologia i filosofia Sr.
Francesc Torralba, sobre el tema “La pau a quin preu”. Tots els
assistents varen gaudir de les paraules plenes de significat i de
contingut del jove professor. Tots podem fer quelcom per la pau:
la pau en la nostra família, la pau en el nostre cor, la pau en els
altres i així col·laborem a fer créixer la pau en el món. La pau és
fruit de la justícia, i la justícia neix amb el perdó i la reconciliació,
ja sigui a nivell de nacions o a nivell local.

CUITADILLA VA A LA BOVERA
Com cada any, un grup de persones de
Ciutadilla vam pujar fins al Santuari de
la Mare de Déu de la Bovera, el passat
dia 14 de maig. Alguns caminant,
altres en cotxe, pujarem fins dalt del
turó a on hi ha el Santuari de la Bovera,
per fer una missa d’acció de gràcies per
la pluja caiguda i demanar més pluja.
També invocàrem la seva protecció de
Mare per les nostres vides i per les
nostres necessitats. Després de la missa
vam poder compartir una estona de
germanor amb un piscolabis.

UNA OBRA MAGISTRAL
Moltes coses no es comprenen
del món que gira al nostre entorn.
Tenacitat i saviesa edifiquen
l’obra mestra del món.
Les mosques no entenen
la barrera del vidre
i s’estavellen i repiquen
no comprenen l’invisible.
Els ocells que volen piu-piuejant
no comprenen les preocupacions
que els homes porten en els ronyons.

Els sants com obres d’un gran art
formaran part de la cort celestial
un regne de proporcions descomunal,
la vida eternament serà real.
Aquest món d’ara tant sols
n’és la matriu maternal.
El lloc on s’escull i es proven
les peces en el fornal.

L’arbre que creix allà on neix
i l’herba que el camp cobreix
no entenen el neguit del moure’s
que arrosseguen tots els humans.
Els peixos del mar no coneixen
la bellesa esplendorosa del sol ponent
ni els colors de les estrelles del firmament.
Els cadells humans que juguinegen
el treball i el deure els fastiguejen
les raons dels grans desconeixen.
Grans i ancians no comprenen
la realitat que la vida tragina
ni l’obra de Déu no endevinen,
no s’han deixat modelar per la mà divina.
Déu ha creat un bon fandango.
Les seves mans no paren d’amassar,
el fornal no para de forjar,
on es colren les peces magistrals.

Mn. Joan Francesc Amigó

