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TOTS SANTS
RECORDEM ELS NOSTRES DIFUNTS
Aviat serà el dia de tot Sants, i amb aquesta festa també fem un record dels nostres difunts,
dels nostres pares, avis i demés familiars que ens han deixat, o millor dit, s’han avançat en el
camí de la vida, i ja han partit cap a l’altre món. Aquest dia és molt entranyable perquè
recordem d’una forma especial els nostres familiars, que formen part de la nostra vida, i que
sense ells, nosaltres no hauríem estat aquí, ni seríem el que som. Durant molt de temps van
compartir les nostres vides, i el seus records estan clavats en la nostra memòria, en el nostre
interior, en la nostra vida. D’alguna manera encara hi ha algun vincle que subsisteix entre ells
i nosaltres, perquè l’amor no passarà mai, perquè l’amor és més fort que la mort. Per això
aquests dies els recordem d’una manera especial, preguem per ells a l’església, anem al
cementiri a portar flors, altres a fer una breu pregària en aquell lloc, però tots plegats ens
sentim més a prop d’ells.
Jo crec que això els hi agrada molt, perquè també nosaltres ens agradaria que ho fessin amb nosaltres. També
nosaltres tenim una alegria especial quan algú se’n recorda de nosaltres, al cap de molt de temps, oi; i més si
aquest record és d’una persona que hem estimat molt i ha format part de la nostra vida durant molts anys...
Hauríem de pensar que ells també fan coses per nosaltres, malgrat que no sabem exactament quines, ni com,
segur que ells se’n recorden de nosaltres i d’una forma especial en aquest dia. Pot ser venen fins al nostre
pensament, obrint-se pas a través dels nostres pensaments quotidians, a traves dels activismes i treballs, per deixarhi un ramet, de les flors dels bons records compartits en altres temps, en la nostra memòria. Son aquells
moments que el nostre cor s’omple d’una joia especial que no sabem com descriure quan els recordem.
Ells s’han avançat, en el camí de la vida, i esperen amb
amor, que nosaltres també anem cap a ells, quan creuarem
la frontera del temps i de l’espai, per entrar en el Regne de
Déu, allà ens retrobarem, d’una forma nova, i ho
celebrarem eternament.
Però mentre no arriba aquest moment, ara és l’hora de fer
una pregària per ells.
Mn. Joan F. Amigó Bartra

Sufragis pels difunts del mes d’octubre
Dia 7 a Ciutadilla: Josefina Martí
Dia 10 a Guimerà: Sebastià Florensa i Teresa Corbella
Dia 24 a Passanant: Francesc Amenós i Amenós

Defuncions:
El passat dia 15 d’octubre a Passanant vam enterrar el nostre germà Francesc Amenós i Amenós
de 90 anys d’edat. R., I., P., (Requiescat in pace).
El passat dia 26 d’octubre a Ciutadilla vam enterrar la nostra germana Maria Ripoll i Ubiergo, de
96 anys d’edat. R., I., P.,

LA RESIDÈNCIA DE VALLFOGONA
VA A LA BOVERA
El passat dia 29 de setembre els ancians de la
Residència de Vallfogona de Riucorb, van fer
una excursió al Santuari de la Bovera. Després
de la àrdua tasca del transport, amb totes les
atencions que necessiten el avis de la residència,
vam celebrar la missa per donar gràcies a Déu,
per tot el que rebem de la seva bondat, amb una
veneració especial a la Mare de Déu de la
Bovera, que al final vàrem besar tots. Després
de la missa vam preparar la taula per dinar a
dins de la casa, i vam fer un àpat de germanor,
arrodonint-ho després amb musica i ball de gala.
Sortides com aquestes són molt esperades pels
ancians, ja que no en fan gaires i com que el dia
també va acompanyar, va ser tot un èxit.

Col·lectes especials del 1r. Diumenge del mes d’octubre.

Ciutadilla: .................... 63 €
Passanant: .................... 208 €
Vallfogona: .................. 55 €

Tira un paper

CURS BÍBLIC
Com cada any hem començat el curs bíblic en les nostres parròquies,
a Guimerà el fem el dimecres a les 2/4 de 10 de la nit, un cop cada
quinze dies. El proper dia de trobar-nos serà el dia 3 de novembre a
Cal Cabreta.
Aquest curs bíblic és una bona oportunitat per compartir la fe, dir el
que cada u pensa, i passar una estona agradable amb els altres,
enriquint-nos mútuament. Si algú vol assistir-hi algun dia com oient
per conèixer-ho ho pot fer sense cap compromís.
Més informació 973 30 30 45

Col·lecta del dòmund 24 d’octubre
Ciutadilla: .................... 100 €
Passanant: ................... 193 €
Vallfogona: .................. 79 €
Guimerà: .................... 226 €

La Parròquia de Santa Maria, ha fet una reproducció amb
miniatura del castell de Guimerà, ja que és un dels signes
més representatius del poble. D’aquesta manera els turistes
que ens visiten i tota la gent que estima Guimerà podran
tenir un record amb miniatura de la torre de vigia,
precursora del castell.
Es pot comprar a tenda de records de l’Església de Guimerà,
pel preu de 15 €.

EL CAPTAIRE
Som pobres captaires que necessitem amor,
anem amunt i avall buscant estimació,
per les cantonades de la vida,
demanem una mica de comprensió.
Som pobres captaires que busquem un caliu d’amor,
allarguem la mà als altres demanant aquest do,
una mica d’afecte, unes gotes de dolçor,
per un cor que necessita la roja sang de l’estimació.
Som pobres captaires assedegats d’amor,
amb quina facilitat traiem les urpes,
blindem la nostre façana exterior.

i

Les topades ens han fet perdre la frescor,
d’un amor senzill, apassionat i generós.
Tal i com neix a la font de l’horitzó,
sense barreja d’impureses ni de desil·lusions.
Som pobres captaires a la intempèrie
demanant amb un silenci escandalós,
la caritat d’un tracte amorós.
Sovint busquem l’aigua de la vida,
per barrancs i llocs escabrós.
L’aigua que ens demana la set
del nostre món interior.
Feliços aquells que viuen magnànimament
sense endurir-se, ni trair la bondat.
Malgrat els cops acumulats,
mantenen la l’amor audaç.
El captaire de l’amor, diu amb il·lusió,
saben que la font inestroncable,
flueix en el cor de Déu tant generós.
Seguir les passes del captaire,
és compartir aquest aire,
el secret inefable del Crist amorós.
A la creu culmina la seva bondat
despullat, mort i traspassat,
segueix enriquint els homes
amb la seva magnanimitat.
Estimar sempre i fer el bé,
és una pobresa que fa ric, fa feliç i fa bé.
Mn. Joan F. Amigó Bartra

RECORDA
El Curs bíblic per adults, un lloc
per compartir i gaudir.
Si vols participar, enguany els
farem a Guimerà, cada quinze
dies, els dimecres a les 2/ 4 de 10,
a cal Cabreta.

