
 

CELEBRACIÓ DEL NADAL 

Tal com anunciavem en el full del diumenge passat 

oferim avui  la relació de celebracions que realitzarem 

durant les festes de Nadal a Guissona i pobles veïns. 

Som plenament conscients que alguna d’aquestes 

celebracions no sigui ben acollida per part de certes 

persones. Per això volem expressar amb tot el respecte 

que: 

LA MISSA DEL GALL a Guissona en l’horari que l’hem 

previst no satisfà a tothom. Però un cop consultades 

persones de la comunitat (encara que no siguin la 

majoria, però representen algun col·lectiu important dins 

la celebració), s’ha optat per les 20.30h. del dia 24 de 

desembre. 

També hem tingut en compte altres comunitats del 

bisbat. Donades les circumstàncies actuals s’ha optat en 

la majoria de les parròquies, fer aquesta celebració molt 

abans de les 24 h de la nit. 

Això no ha de ser obstacle per a que un altre any, 

superada la pandèmia es pugui tornar al que havia estat tradicional dins de la nostra 

Parròquia: les 12 de la nit. 

Esperem que aquest any tinguem tots una bona voluntat per a acceptar aquest canvi tot i que 

no ens agradi. També als responsables de la Parròquia potser ens hagués agradat una altra 

hora. Però ens debem al bé de tots i de totes. 

Igualment, demanem que això no sigui obstacle per no fer-s’hi presents tenint en compte 

l’aforament que se’ns demana (30%). Són poques les persones que en comparació d’altres 

anys hi poden assistir. Preguem que tothom faci un esforç per poder participar-hi i distribuir-

se en les altres dues eucaristies del dia de Nadal: 08.45h i 12h. Guàrdia Municipal i agents 

cívics controlaran els accessos per no superar l’aforament. La celebració del dia de Nadal a les 

12h es transmetrà per streaming a youtube i a instagram. 

  

 

  INTENCIONS DE MISSES DEL 21 - 27 DE DESEMBRE 

 

 

 

 

  

Dimarts Vicenç Rius 

Dijous Vicenç Rius 

NADAL 12 h. Família Pujol Balcells 

Dissabte Ramon Alsedà 

Diumenge Miquel Bureu 
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HORARIS DE LES MISSES * NADAL 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 24 Pallargues 19.00h  

 Guissona 20.30h  

NADAL Guissona 08.45h 12.00h 

 Sedó 10.00h  
 El Canós 10.30h  

 Hostafrancs 11.00h  

 Concabella 12.00h  

 La Figuerosa 13.00h  

DIA 26 Guissona 11.00h 20.00h 
 Torrefeta 17.00h  

 Bellveí 17.45h  

DIA 26 Guissona 20.00h  

DIA 27 Guissona 09.00 h 12.00h 

 Hostafrancs 11.00h  

 Concabella 12.00h  

 Pallargues 13.00h  

DIA 31 Guissona 20.00h  

DIA 1, CAP ANY Guissona 9.00h 12.00h 
 El Canós 10.30h.  

 Sedó 11.00h  

 Concabella 12.00h  

 Pallargues 13.00h  
 Palou 13.00h  

DIA 2 Guissona 20.00h  

DIA 3 Guissona 9.00h 12.00h 

 La Figuerosa 10.30h  

 Hostafrancs 11.00h  

 Concabella 12.00h  

 Pallargues 13.00h  

DIA 5 Guissona 20.00h  

DIA 6 Guissona 9.00h 12.00h 
 El Canós 10.30h  

 Sedó 10.00h  

 Hostafrancs 11.00h  

 Concabella 12.00h  
 Pallargues 13.00h  

Aquest és l’horari que hem 

establert per a tots els 

pobles. Hem procurat tenir 

en compte allà on 

normalment s’apleguen el 

major nombre de persones. 

Ens és impossible poder 

atendre a tothom. 

Per això passem aquest 

horari a fi de que tothom qui 

pugui es desplaci a una altra 

població. 

Amb tot, és possible que, 

donades les circumstàncies 

actuals, haguem de fer 

alguna modificació o canvi 

d’horari. Sempre 

s’anunciaria. 

CELEBRACIÓ DE LA PENITÈNCIA 

Com tots sabem, durant el temps de pandèmia, no podem mantenir un 

contacte  proper entre les persones. Això afecta també al sagrament de la 

Penitència. D’aquí que aquest any l’acte penitencial de les Eucaristies del dia 

de Nadal els hi donarem un sentit més de conversió i perdó. Ja sabem que el 

qui perdona és Déu i tenint en compte les disposicions que cadascú hi posa. 

Rep el perdó qui veritablement s’arrepenteix i  manifesta un desig de 

conversió. Si algú té consciencia de pecat greu, haurà de trobar el moment 

oportú per fer una reconciliació sagramental amb algun sacerdot. 

Aquesta modalitat de la Reconciliació la preveu el Ritual de la Penitència en 

temps de pandèmia o en un fenomen natural de destrucció. 

Aquesta és la disciplina actual de l’Església. 

 

COL·LECTES DE NADAL 

Cada any el que es recull en les 

col·lectes d’aquest dia van 

destinades a la Caritas 

Parroquial. 

“Fes que el Nadal entri a 

totes les llars”, ens diu el 

lema d’aquest any. 

També amb la nostra petita o 

gran ajuda podem fer que entri 

en alguna llar que prou ho 

necessita. 

Aquest és l’horari que hem 

establert per a tots els pobles. 

Hem procurat tenir en compte 

allà on normalment s’apleguen 

el major nombre de persones. 

Ens és impossible poder 

atendre a tots.  

Per això passem aquest horari 

a fi de que tothom qui pugui es 

desplaci a una altra població. 

Amb tot, és possible que, 

donades les circumstàncies 

actuals, haguem de fer alguna 

modificació o canvi d’horari. 

Sempre s’anunciaria. 

COL·LECTES DE NADAL 

Cada any el que es recull en les 

col·lectes d’aquest dia van 

destinades a la Caritas Parroquial. 

“Fes que el Nadal entri a totes les 

llars”, ens diu el lema d’aquest any. 

També amb la nostra petita o gran 

ajuda podem fer que entri en 

alguna llar que prou ho necessita. 


