
 

CELEBRACIONS DE SETMANA SANTA 2020 
 

El “Coronavirus” que assetja tota la humanitat ens obliga 
aquest any a celebra-les en la intimitat del confinament. 
Però ho farem. 
Aquest diumenge comença la Setmana Santa. Allò dels 
altres anys: celebracions a l’Església, sortides, viatges 
més o menys llargs, vacances..., res de res. Aquesta és 
la realitat que ens toca viure encara que ens costi 
acceptar-la. 
 

Algunes persones envien missatges a la Parròquia 
preguntant sobre “la Palma”·, les “Primeres 
Comunions”... És curiós, estem en ple “Coronavirus” i 
continuem pensant en la palma que compraríem o  en el ram que guarniríem pel fill/a o net/a; 
i, altres, en l’hotel que faríem el banquet de la Primera Comunió. 
 

Tots som conscients, i els missatges que ens van arriben contínuament, que aquest Virus ens 
ha de portar a un canvi de mentalitat que es manifesti en un “nou” actuar en la vida real. Però 
els esquemes del passat els continuem mantenint: “quan sortim d’això farem  unes vacances, 
un viatge, una celebració...” Tinguem-ho clar, segur que aquesta “Pandèmia” portarà canvis en 
realitats que fins ara vivíem com un pur “consumisme”; també a nivell de fe. Hi havia 
celebracions de fe que no s’adien en res al missatge evangèlic. Això, també, haurà de canviar. 
La “Parafàrnalia” cal apartar-la per sempre de l’Església, vingui d’on vingui. 
 
LA SETMANA SANTA. 
Com hem dit, aquesta s’havia convertit en uns dies de vacances que molts aprofitaven per 
sortir de la població, anar a una segona residència, fer un viatge o un desplaçament al mar o a 
la muntanya. Ara ens toca quedar-nos a casa. I què farem? Des de de la Parròquia oferim un 
programa diferent d’altres anys, però que pot esdevenir uns moments de reflexió, silenci i 
pregària ben intensos i rics a nivell personal i també en la comunitat. 
 

DIUMENGE DE RAMS. No hi haurà la plaça Major plena 
d’infants amb palmes, palmons, rams guarnits, fotos i 
vídeos... Tampoc hi haurà la Missa que a continuació omplia 
el temple de fidels, infants amb xiscles, moviment, un cert 
xivarri i persones atentes a la celebració escoltant i 
pregant. Ara, la plaça estarà buida, el temple també, però 
estaran plens d’un silenci colpidor d’uns moments dolorosos 
que vivim. Recordarem que Jesús entrà a Jerusalem 
proclamat i vituperat, preveient uns dies tràgics de 
persecució, crucifixió i mort. Havíem valorat el Diumenge 
de Rams com un dia de festa, de triomf i caliu infantil... 
però resulta que és presagi de crucifixió i mort. El Diumenge de Rams d’aquest any ens farà 
entendre i viure amb més profunditat el Diumenge de Rams que Jesús va viure. Aquest el 
podem viure a casa, amb la família, amb els fills. Podrem presenciar la Missa per canals de TV. 
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Hi haurà el nostre temple parroquial buit, però alhora ple de tots els fidels que d’una manera 
telemàtica podreu seguir l’Eucaristia que retransmetrem per Instagram 
(@parroquiaguissona) i que després penjarem per poder-la veure per Youtube. 
 

D’acord amb la difusió que ja hem fet, a 2/4 de 12 tocarem les campanes anunciant la 
Missa com cada diumenge i en aquest moment llegirem un text breu de l’entrada de Jesús a 
Jerusalem i resarem l’Àngelus i el Pare Nostre. És el moment perquè tothom sortim al balcó i 
ens unim en aquest pregària. 
 
DIVENDRES SANT 
 

No tindrem ni el Via Crucis pels carrers de la població, ni la 
commemoració de la Passió i Mort de Jesús, ni la Processó 
del Silenci a la nit. Els carrers restaran en silenci i  l’església 
buida. Però la Parròquia us ofereix: 
 

VIA CRUCIS. Aquest l’hem gravat i a l’hora que us vagi bé 
(ho fèiem a les 10h) podreu seguir-la per Youtube, us 
passarem l’enllaç. L’enviarem el mateix divendres a primera 
hora. Els textos del mateix els hem preparat la Parròquia de 
Guissona; també algunes parròquies del bisbat el faran i el 
seguiran. Com podreu escoltar els textos són actuals, vius i 
colpits pel dolor que tots portem i vivim aquests dies. 
Seguim-lo en la quietud, en el silenci i amb autèntic esperit 
de recolliment. Escolteu, pregueu, canteu i observeu cada 
estació. 
 

PASSIÓ DE JESÚS A la tarda, a l’hora que us vagi bé, podreu 
seguir també la lectura de la Passió segons Sant Joan que cada any 
proclamem a l’església. També per Youtube en l’enllaç que us farem 
arribar.  Una lectura reposada i amb uns intervals de cant. 
Creiem que el Via Crucis i la lectura de la Passió ens poden ajudar a 
centrar la nostra atenció en el sentit sagrat i profund del Divendres 
Sant. 
 
DIUMENGE DE PASQUA 
 

Si l’Eucaristia del Diumenge de Rams ha sortit bé, ho farem també 
el dia de Pasqua: directe per Instagram i diferit per Youtube. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTENCIÓ DE LA MISSA:   
 

El diumenge 12 s’aplicarà per en Carles Foix i Assumpció Cortadellas; i Coloma Ribera. 

CELEBRACIONS SETMANA SANTA 
 

DIUMENGE DE RAMS:   2/4 de 12: Toc de Campanes i res de l’Àngelus 
                     12 h.  Benedicció del Rams i Eucaristia:  directe per Instagram  
    i diferit per Youtube 
DIVENDRES SANT: Matí: Via Crucis per Youtube 
    Tarda: Lectura de la Passió de Jesús segons sant Joan:  per  
                                     Youtube 
PASQUA:               12 h. Eucaristia directe per Instagram. Diferit per Youtube 


