
 

ORIENTACIONS PASTORALS EN EL DESCONFINAMENT 

El dissabte 9 de maig tinguérem reunió telemàtica els arxiprestes i l’equip directiu del bisbat. Es 

tractaren diferents temes de cara al desconfinament i que ens afecten a la comunitat cristiana. 

Ens tornarem a reunir el dijous, dia 21, a fi de concretar millor alguns aspectes.  Ens centrem, 

ara,  en els temes que més ens preocupen a nivell parroquial. 

 CELEBRACIONS DE L’EUCARISTIA amb participació de fidels. Cal 

seguir les fases de la desescalada que les autoritats civils vagin 

determinant en cada territori. Cal extremar la prudència pel bé de la 

salut de les persones, tant dels fidels com dels sacerdots, 

especialment d’edat avançada o salut vulnerable. 

En un primer moment s’assegurarà la celebració de l’Eucaristia 

dominical en les capitals de la comarca i en pobles on resideix el 

sacerdot. Caldrà tenir en compte les mesures de prevenció, 

higièniques i d’aforament. Aquestes s’exposaran en el cancell de 

l’església i, algunes, són: 

 No entrar ni sortir en aglomeració de persones 

 A l’entrar purificar-se les mans amb gel hidroalcohòlic 

 Portar sempre la mascareta 

 Mantenir-se sempre en distància de 1,5cm. Col·locar-se a les puntes dels bancs 

(només 2 persones per banc) 

 Combregar amb la mà i només baixar la mascareta pel moment 

 La col·lecta: a les entrades del temple hi haurà una caixeta per dipositar l’almoina 
 

En concret a Guissona: Hi haurà les tres misses dominicals: 

Vetlla a les 20 h. i festiu a les 9 i 12 h. I sempre a l’altar major 
 

L’aforament és d’una tercera part de l’església. Creiem que el màxim són unes 110 

persones. Això vol dir que cal estar col·locat abans de començar la celebració. 

Puntualitat. 
 

POBLES VEÏNS. Hi celebrarem d’una manera escalonada. Màxim dos pobles al dia festiu. 

Per les persones grans o amb salut més vulnerable, continuarem oferint la Missa per Instagram 

a la mateixa hora i a Youtube a partir de les 7 de la tarda. 
 

 

 

 EXÈQUIES.  
 

Caldrà tenir en compte els aforament i mesures de prevenció que les autoritats civils 

determinin en l’església, tanatori o cementiri. 
 

Les famílies que durant aquest temps han perdut un ser estimat i no se l’ha  pogut 

acomiadar amb la presència de familiars, amics i comunitat, poden sol·licitar a la 

Parròquia fer la celebració en qualsevol dia festiu. La mateixa Parròquia, si no ho han 

demanat abans la família,  es posarà en contacte amb els familiars per concretar dia i 

celebració. 
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 CONFIRMACIONS. 
 

Alguns pares pregunten quan es celebraran. Al ser una celebració on hi són presents 

pares i padrins (sense excloure altres familiars) no esdevé un acte multitudinari. I si el 

desconfinament va avançant i arribem a la fase 2 cap al Juny, podríem celebrar-la un cap 

de setmana (dissabte i diumenge) del mateix juny. 

En el nostre cas, Guissona, comptem amb  l’arquebisbe emèrit de Tarragona, Jaume 

Pujol, i d’acord amb el bisbe diocesà, pot administrar ell el sagrament. 

Esperem que cap a finals de maig o principis de juny puguem decidir possible data. 

Caldrà abans tenir una preparació immediata amb els nois i noies que es confirmen. Ja 

avisaríem.  
 

 PRIMERES COMUNIONS 
 

Aquesta presenten una problemàtica diferent. Si pensem en la 

festa d’anys passats, ho tenim malament. Tinguem en compte 

que l’aforament es dóna a l’església i als restaurants. Per tant, 

pensar en celebracions multitudinàries, res de res. Aquest 

“Coronavirus” ens ha de fer entendre que la “nova normalitat” 

no serà la “vella normalitat”. Ens demana canvis, no només 

externs, sinó, sobretot, de mentalitat. 

La Primera Comunió ja no ha de ser una “festa social” tot i que 

sigui una festa familiar. És una celebració de fe i de compromís 

per part dels pares a fi de que el fill/filla vagi creixent i madurant en la fe.  
 

Per tant, proposem: 

 Fer les Primeres Comunions durant el mes de Juliol amb grups petits: 4 o 5 per dia 

festiu (dissabte al vespre o diumenge) 

 Respectar l’aforament que les autoritats civils demanin 

 Cap a mitjans de juny consultarem a les famílies sobre aquestes celebracions. 

També la seva celebració haurà de ser simple i austera. 

 Caldrà abans, com en la Confirmació, una preparació prèvia dels infants 

 

MISSES DE FUNERAL 
 

Les famílies que durant aquest temps de confinament heu viscut la mort d’un ser íntim podeu 

demanar a la Parròquia un dia (preferible dissabte a la tarda i diumenge) per fer la Missa 

Funeral per a ell o ella ( com ho diem al parlar de les Exèquies) 

 

 

 

 

 

 

 

INTENCIONS DE MISSES DEL 18 – 24  DE MAIG 

 

 

 

 

Dimarts Josepa i Magí 

Dimecres Família Rius Gabernet 

Divendres Antònia Farrés 

Dissabte Simeon Sàrries 

MISSES DIES FEINERS 
 

Aquestes no les començarem a l’església fins el dilluns, dia 25. Abans ens cal 

desinfectar el temple. Cal vetllar que les persones grans i de salut vulnerable, 

se’ls aconsella no assistir en aquestes celebracions 


