
 

COVID 19 I ECONOMIA PARROQUIAL 

El confinament té repercussions no només a nivell de salut, que són les més importants, sinó 

també en l’aspecte econòmic. Ho anirem constatant en el mesura que anem tornant a una 

“normalitat” que no serà, ni pot ser, com la d’abans. 

La Parròquia també comença a experimentar aquesta deficiència. Fa gairebé dos mesos que no 

tenim culte comunitari ni altres celebracions a l’església parroquial. Encara que les col·lectes no 

siguin generalment massa generoses, entre elles, ciris i algun que altre donatiu i les aportacions 

de les altres comunitats cristianes (ucraïnesos i romanesos) feia que cada festa es pogués 

recollir un quantitat que oscil·lava entre 500 – 600 euros de mitjana. Això s’ha estroncat de 

cop. Comptem el que representen 7 setmanes que portem sense aquestes aportacions. Les 

despeses continuen essent les mateixes. Tenim factures pendents: instal·lació de focus i 

florescents lets (5.446,67€); un rebut de cera de 2.487,28 €. Cal comptar les despeses 

ordinàries: llum, manteniment, aigua, neteja... i ara ens cal una desinfecció general del temple 

que puja un total de 786 €. 

Per tant, des d’aquest Full Parroquial, fem una petició a tothom: tant els qui cada diumenge 

participeu a la celebració eucarística com als que hi veniu ocasionalment (funerals, batejos, 

comunions...) a que sigueu generosos en fer alguna aportació “extra” que supleixi la que durant 

aquestes mesos no heu pogut fer. 

Com es pot fer?  

 A la pàgina Web del Bisbat (només posant bisbat 

d’Urgell) trobareu la possibilitat de fer un donatiu 

a la parròquia concreta, en el nostre cas Guissona 

 Dipositant el donatiu a una bústia de l’església.  

 Fent l’aportació personal als responsables de la 

Parròquia 

 En la primera col·lecta que hi hagi fer-hi un donatiu més generós 

 Fent un ingrés al compte de la Parròquia:  2100  0121   94   0200125577 

En poques ocasions la Parròquia pren decisions com aquesta. Però ara és un moment 

extraordinari i urgent. És veritat que tothom pot sentir-se afectat per la crisis que s’està 

preveient. Però pensem i comptem-ho: quina és la quantitat que gastem per un simple cafè o 

per un paquet de tabac? No podria ser, almenys, aquesta quantitat que oferim pel que rebem 

de bé espiritual en el temple parroquial i en l’acció pastoral que porta la Parròquia? 

Constatem un futur no massa esperançador en aquest aspecte. Les persones que normalment 

participen en l’assemblea litúrgica, cada dia són menys. Algunes han estat generoses en 

aportacions en forma de donatiu que desgraven, però per dissort ja no hi són. Ningú les 

substitueix. I les noves generacions que hi aporten? Són conscients que és la comunitat que 

s’ha d’autofinançar en les seves despeses pastorals?. Cal una catequesis i formació en aquest 

aspecte. 
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Caldrà anar cap a un nou planteig pastoral econòmic a nivell de comunitat. Sense l’aportació 

dels fidels, serà molt difícil dins de poc mantenir els llocs de culte. Tots n’hem de prendre 

responsabilitat. 

************************************************ 

DEFUNCIÓ 

El dia 1 de maig moria a Barcelona el Sr. Josep Mª Armengol Anguera, 

de 84 anys d’edat. Home molt vinculat a Guissona i familiar íntim de les 

germanes Carme i Dolors Sanmartí Armengol. 

La seva viuda Mª Teresa Coll Torres i família de Guissona demanen una 

pregària per a ell. Aquest diumenge, dia 10, oferirem la Missa en sufragi 

de la seva ànima. ACS. 

 

CULTE OBERT AL PÚBLIC. 

Crèiem que el proper diumenge, dia 17, ja poguéssim participar 

en les eucaristies dominicals d’una manera física en el temple 

parroquial. Però no,  la nostra comarca queda exclosa de passar 

a la Fase 1. Caldrà mantenir l’espera confiada i creure que el 

diumenge 24 serà ja possible. En el proper Full informarem sobre 

aquest estat. La Parròquia continuarà, però,  retransmeten 

per Instagram i Youtube la Missa de les 12 a fi de que els 

qui resten a casa la pugin continuar seguint i unint-se a la 

comunitat reunida. 

 

ALTRES CELEBRACIONS I INFORMACIONS 

Divendres vinent, dia 15, és la festa de sant Isidre. Preveiem poder celebrar l’Eucaristia a 

l’església parroquial davant la seva imatge. Tampoc és possible. Amb tot el diumenge, dia 17, 

en farem commemoració en l’Eucaristia que retransmetérem per INSTAGRAM  i YOUTUBE. 

Aquest  dissabte hem  tingut reunió telemàtica els arxiprestes amb el sr. Bisbe. S’han tractat 

diferents temes: 

 Cada arxipreste ha donat una breu informació de com l’estat del Coronavirus a afectat 

a cada arxiprestat.  

 Exèquies del difunts que hi ha hagut durant aquest període de pandèmia. Cal anar 

pensant com farem les celebracions exequials per ells i elles. 

 Hem parlat de quan farem les Primeres Comunions i Confirmacions.  Aquestes, les 

confirmacions, sembla que no impliquen massa problemàtica ja que, en general, no són 

celebracions massa multitudinàries. En canvi les Comunions ja mereixen una consideració 

diferent. Caldrà fer-les esglaonades; és a dir, en petits grups.  

En el proper Full en donarem una informació més àmplia 

 

INTENCIONS DE MISSES DEL 11 – 17 DE MAIG 

 

 

 

 

Dilluns Josefa Conde, religiosa 

Dimarts Família Sabartés 

Divendres Vicenç Ribalta i Dolors Roig 

Dissabte Simeon Sàrries 

Diumenge 12 h. Coloma Ribera 


