Guimerà, Ciutadilla, Vallfogona i Passanant
Núm. 14, mes de novembre de 2004

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

0’50 €

COMENCEM UN NOU ANY LITÚRGIC
Cada any per aquestes dates, a finals de novembre es celebra la
festa de Crist Rei, que marca el final de l’any litúrgic que ara ja
hem passat; i amb el diumenge següent comença el temps de
l’Advent, temps de preparació del Nadal, que és el començament
del nou any litúrgic. El començament del calendari de l’any litúrgic s’avança un mes al calendari civil. És important saber-ne
les grans parts i els colors que marquen aquest itinerari de l’any
litúrgic, com també els seus símbols, simplement per tenir una
mica de cultura cristiana.
El símbol que hi ha en el centre del calendari
és l’abreviació en grec del nom de Crist , χριςτοσ, s’agafen les dos
primeres llegres i s’interposen una sobre l’altra, creant així un sol
símbol, una abreviació. Les dos lletres que hi ha a cada costat

són l’ “a” i l’ “omega” (α ω ) en minúscules, la primera i la
última lletra de l’alfabet grec. Aquestes dos lletres també les podem trobar en majúscules
( Α Ω ) i poden anar convinades amb molts altres elements, com és el cas del
frontal de l’altar de Santa Maria de Guimerà fet per Jujol. En aquest cas apareixen
en majuscules al costat de Jesus assegut en una càtera. Aquestes dos lletres,
l’alfa i l’omega, de l’alfabet grec, signifiquen que Jesucrist és el principi i la fi de
la història de la humanitat i de tota la creació.
Apart d’aquest símbol central del calendari hi ha també els diversos colors que
marquen els diferents temps en que es divideix l’any liturgic. Els més importants són la Pasqua i el
Nadal, marcats en blanc, i aquest dos temps tenen unes quantes setmanes de preparació, amb color
morat, que són els temps de d’Advent i de la Quaresma. Són un temps de preparació i de
conversió. La festa de Pasqua s’allarga durant cinquanta dies, per ser la festa més important de tot
l’any, s’anomena el Temps Pasqual. La resta de l’any va en color verd, i mostra el temps ordinari,
és el temps més nombros i més llarg, consta de 34 setmanes.
Mn. Joan F. Amigó

Sufragis pels difunts del mes de novembre
Dia 31 d’octubre a Vallfogona: Lluïsa Corbella
Dia 4 de novembre a Ciutadilla: Maria Ripoll i Ubiergo
Dia 14 a Guimerà: pels difunts de la família Rosell i amigues.
Dia 28 a Vallfogona: Josep Ma. Roig
Dia 28 a Guimerà: Pepita Llort Canela, Maria Sans i Jaume Fabregat.

LA CORONA D’ADVENT
És un signe que ens ajuda a preparar el Nadal. Ens recorda que ens anem apropant cap el naixement de Jesús, setmana a setmana. Amb la nova espelma que encenem i
crema al costat de l’altar, es un símbol per nosaltres, que
també anem disposant el nostre cor, per aquestes festes
tant especials. Com un compte enrere fins que celebrem el
naixement de Jesús.
CIUTADILLA
A partir del 21 de novembre, la missa dels diumenges a la Parròquia de Sant Miquel de Ciutadilla, la fem a la capella de la Mare de Déu de Montserrat. Esperem que sigui la solució per no tenir fred a la missa, ara que comencem a entra a l’hivern. Hem aplicat una sèrie de mesures perquè la gent estigui confortable, es combinarà la calefacció elèctrica dels bancs amb les estufes
de butà, i amb un fort aïllament del terra que consisteix en unes plaques de suro blanc aïllant i
una moqueta com la que hi ha a la nau gran de l’església. D’aquesta manera es reforça la calefacció amb un espai més reduït com es la capella petita, i per tant, es podrà escalfar més fàcilment. Per l’altra part, l’aïllament del terra també contribuirà a mantenir el peus calents. Les
despeses d’aquest nou arranjament de la calefacció a la capella petita són de 450 €, sense contar la mà d’obra que ha estat gratuïta. Esperem que tots en gaudim plenament.

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

Ciutadilla: ....................73 €
Passanant: .................... 76 €
Vallfogona: .................. 33 €

Tira un paper

Recordeu:

Col·lecta de Germanor

Per la festa de la Immaculada , el dia 8 de desembre, les
misses seran com els horaris
de diumenge.

Ciutadilla: ................................ 73 €
Passanant:................................ 64 €
Vallfogona: .............................. 74 €
Guimerà: ................................. 277 €

RECÉS D’ADVENT
El passat diumenge dia 28 de novembre, es va fer el recés
d’Advent a Monestir de Vallbona de les Monges dirigit
pel Monjo de Montserrat Cebrià Pifarré. Amb un llenguatge molt planer i profund, que a tots ens va captivar.
El pare Cebrià a la tarda, va anar desenvolupant la figura
de Maria, amb les seves aptituds i les seves esperances
d’una forma molt assequible. Després de la xerrada de la
tarda, vam fer una estona de col·loqui, per posar en comú
les pròpies experiències i impressions. Acabàrem el recés amb les vespres amb les germanes cistercenques.

ENTRE MEMÒRIA I FUTUR
El dia 27 de novembre al Hotel Regina de Vallfongona, es
va celebrar una acte de 4 a 8 de la tarda de promoció de la
Vall del Corb amb el títol “El desenvolupament rural a la
Vall del Corb: Entre memòria i futur”, organitzat per l’Associació Vall del Corb. Va parlar Sr. Jordi William, Director General de Desenvolupament Rural de la Generalitat,
mostrant les línies i estratègies de desenvolupament que segueixen les administracions. Després s’exposà un experiència de desenvolupament de Chaos un poble rural de Portugal; i finalment també algunes experiències de casa nostra
com és els Omells de na Gaia, i també la l’associació
www.Guimerà.info, amb la seva experiència a internet.

LA VERITAT
Una paraula tant senzilla
i té un contingut tant bast.
Una paraula de set lletres
que ningú no sap explicar.

La veritat, una paraula màgica o
una paraula molt especial.
Tothom la invoca per defensar-se
però ningú la pot mostrar.
Tothom en té alguna lletra
i pensa que en té la totalitat.
Alguns dubten d’ella
i sols pensen en la seva vanitat.
Fent del seu propi rosegó
la immesurable totalitat.
Els detectius li segueixen el rastre com cans ensinistrats
els tribunals, en nom d’ella, no paren de sentenciar.
Les comissions aprofundeixen en les seves entranyes
remenen cel i terra del passat.
Tots pretenen portant-la a la boca
forjant-ne una caricatura estrafolària
de la seva autenticitat.
Que és la veritat?
preguntava Pilat al Crucificat.
Què és la veritat? Ens preguntem tots plegats,
un concepte, un miratge o una realitat.
En el si de la tenebra el món està atrapat,
entre llums i ombres els homes cerquen
veritat.
La Veritat s’ha fet present enmig de la
mentida,
enmig de la Babel del pecat.
És una persona de carn i ossos veritat
que el món ha crucificat.
La Veritat ha obert la boca i ha parlat,
la Veritat s’ha adreçat als homes de bona voluntat.
Per dur-los un missatge de llibertat,
l’amor d’un Pare que estima de veritat.
Però, qui deixarà endarrera
la mesquinesa de la seva petita veritat?
La seva manera de veure les coses
per adquirir la immensitat.
Qui serà capaç d’ajuntar totes les lletres,

La veritat es construeix
si tots hi volem formar part.
La veritat ha d’anar al davant
de la nostra mesquina vanitat.
La veritat s’ha d’enlairà amunt
per l’espai de les nostra interioritat.
Malgrat el cos quedi extenuat
i amb el món crucificat.
La veritat serà com la claror de l’albada,
o com la fusta per a un nàufrag,
o com un tresor molt preuat.
Tots en tenim un cristall de veritat.
Però eternament Déu contemplava
la seva immensa totalitat,
com un mirall de la seva Majestat.

En caure a la terra el mirall
en mil fragments s’ha trencat.
Cada u en guarda un cristall
un fragment de veritat.

Cada u ha de reconèixer la de l’altre,
ajuntant les diverses parts,
per reconstruir un tresor fragmentat
la resplendor valuosa de la veritat.
Mn. Joan F. Amigó

