
 

FESTA MAJOR 2020 

La festa d’enguany serà molt atipica. El Coronavirus no ens 

deixa i potser no fem els possibles perquè desaparegui;  el 

remei per irradicar-lo no arriba, tot i els avenços de la ciència i 

el treball de moltes persones que hi dediquen temps i saviesa. 

Aquest estiu s’han suspés moltes festes majors de la nostra 

comarca i de tota la geografia catalana. I ara ens toca a la 

nostra. Com ens afecta? 

A nivell extern, la Comissió de Festes està fent mans i 

mànegues per a poder donar joia i alegria a aquests dies. No 

els resulta fàcil, s’han d’evitar aglomeracions i complir les 

normes sanitàries que les autoritats ens demanen. 

El mateix hem de tenir en compte a les celebracions 

litúrgiques, especialment el dia de la Nativitat de la Mare de 

Déu, el dia de la Festa de la Verge del Claustre. A fi d’evitar 

multituds i ser fidels al que se’ns recomana des de Sanitat, 

tinguem en compte: 

 Dia 7, dilluns. Tal com està anunciat en el programa i adjuntem en aquest Full, a les 

20 hores hi haurà el final de la Novena, Vespres cantades i Eucaristia anticipada. No 

ho farem a la capella del Claustre, sinó a l’altar Major. 

 Dia 8, dimarts. Festivitat de la Mare de Déu. Hi hauràn les dues Misses a les 9 

i a les 12h. A la Missa Major controlarem l’aforament. Què vol dir? Que a les 12 

menys 5 es donarà per finalitzada la presència de públic ja que els voluntaris i agents 

cívics hauran distribuit als assistents pel recinte del temple. Per tant, siguem puntuals. 

Per l’Eucaristia de les 12 només hi haurà entrada per la porta principal i 

restarà tancada la del carrer de l’Om. La sortida serà per les dues portes.  

Aconsellem que les persones que pugueu participeu a la Missa de 9 a fi de que a les 12 

no us trobeu que no hi podeu entrar. 

 Transmetrem per Instagram la celebració de l’Eucaristia de les 12 i la 

penjarem més tard per Youtube per si algú no hi pot assistir i pensant, sobretot, per 

persones grans o malaltes. Passarem l’enllaç perquè la pugueu visualitzar. 

 Com és de suposar no podrem fer el besamans a la Verge del Claustre. 

Acabarem la celebració amb una pregària a Ella i l’oferiment d’un ram en nom de tota 

la comunitat. 

De ben segur que els actes litúrgics que sortiran al programa oficial queden modificats. 

Vulgueu tenir en compte els que avui posem en aquest Full i si hi ha d’haver algun nou canvi 

es farà arribar per mitjà de Whatsapp, l’instagram de la Parròquia o per la pàgina web de 

l’Ajuntament de Guissona. 
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CELEBRACIONS LITÚRGIQUES - FESTA MAJOR 2020 
 

Del 30 d’agost al 7 de setembre:  

NOVENA A LA MARE DE DÉU DEL CLAUSTRE. 

A 1/4 de 8 del vespre: Novena, Vespres i Eucaristia a 

la capella del Claustre. 

Dia 7, dilluns  A les  8 del vespre:  Final de la 

Novena, Vespres i Eucaristia a la capella del Claustre. 
 

Dia 8, dimarts:  Solemnitat de la Mare  de Déu 

del Claustre 

A les 9 del matí: Eucaristia a l’altar major. 

A les 12 del migdia: Solemne Eucaristia. Serà 

cantada pel cor parroquial i pel cor de la comunitat 

d’Ucraïna. 

Ofrena floral a la Verge i Cant dels goigs 
 

Dia 9, dimecres 

A les 11 del matí:  Eucaristia  a la Capella de sant Plàcid, copatró de la Parròquia i 

record de tots els difunts de l’any 
 

NOTA: En totes les celebracions cal respectar l’aforament, la distància i l’ús de la 

           mascareta 

 

MOVIMENT PARROQUIAL MAIG, JUNY,  JULIOL I AGOST 
 

 

Defuncions 

18 de maig:  Rosa Pont Tagueña, 95 anys 

24 de maig:  Maria Oliva Boliart, 94 anys 

28 de maig:  Frances Xavier Solà Balagueró, 93 anys (Les Pallargues) 

06 de juny:  Joan Alsina Alsina, 90 anys 

24 de juliol:  Carme Samperfecto Colera, 88 anys 

31 de juliol:  Dolors Carles Vilalta, 89 anys 

20 d’agost:  Josep Codina Domingo, 87 anys 

20 d’agost:  Anna Ma. Pla Ribalta, 51 anys 

26 d’agost:  Maria Jesús Rios Francés, 87 anys 
 

 INTENCIONS DE MISSES DEL 31 D’AGOST – 6 SETEMBRE 

 

 

 

 

 

Dilluns  Família Rosell Pujol 

Dimarts Josep Solé i Lurdes Condal 

Dimecres Dantis 

Dijous Ramon Pujol Oliva 

Divendres Coloma Rull Sala    /     Josep Ribera 

Dissabte Maria Santaeularia Boncompte 

Diumenge 12 h. Jaume Solé i Magdalena Mases 


