
CELEBRACIONS NADALENQUES
Ens acostem al Nadal. Des d’aquest Full, homilies, i altres reflexions en grup o 
particularment, anem insistint en un Nadal auster, íntim, familiar i recollit. Un Nadal 
com el que va esdevenir allà a Betlem: Josep, Maria i l’infant confinats en família, 
però plens de la força de Déu.

La Parròquia anhela poder oferir un servei litúrgic el 
més ampli i vivencial possible. Però les 
circumstàncies que vivim no ens ho possibilitaran. No 
podrem atendre a tots els pobles i en les hores que 
voldrien. Preguem, per tant, que el veïns de Guissona 
i del pobles ho tingueu en compte i ho comprengueu. 
Esperem que a partir del proper diumenge, puguem 
concretar amb més detall llocs i horaris de celebració.

Aquests dies hem passat a diferents grups de la 
Parròquia una consulta sobre l’hora de la Missa del 
Gall. Segons sembla, aquella nit, el toc de queda no 
comença fins a 2/4 de 2 de la matinada. Per tant, 
seria possible celebrar l’Eucaristia de mitja nit com 
anys anteriors. Això si, tenint en compte l’aforament 
del 30% que controlarien els agents cívics. Amb tot, 
el resultat de la consulta s’inclina entre les 9 i les 
12h. Diumenge vinent concretarem l’hora esperant si surt alguna altra normativa per 
part de les autoritats sanitàries.

El dia de Nadal, les Misses seran a les 9 i a les 12h. Aquesta la transmetrem per 
Instagram i la penjarem després al Youtube pensant en aquelles persones que, per 
les circumstàncies que siguin, no podran participar en l’Eucaristia presencial. La de les 
9 del matí no acostuma a ser massa concorreguda; aquest any hauríem de fer els 
possibles perquè altres persones que veniu a la de la nit o a la de les 12 us anéssiu 
distribuint i fer més concorreguda la d’aquesta hora matinal.

Ens arriben cada dia diferents noves que en altres indrets, no a Espanya, sinó en 
nacions d’Europa, han suprimit totes les Misses del Gall. No ens agradaria haver 
d’arribar a aquest extrem. Ja prou vàrem enyorar les celebracions de Setmana Santa 
i Pasqua, que ara ens toqués el mateix. Esperem que no sigui així.

Amb tot, demanem prudència a les persones que assistirem aquests dies a aquestes 
celebracions. Cal evitar el contacte, portar mascareta, mantenir distàncies, utilitzar el 
gel hidroalcohòlic i, sobretot, fer la sortida del temple escalonada, evitant agrupament 
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i converses a la porta. Utilitzeu, per sortir, tant la porta de la plaça com la del carrer 
de l’Om.

Aquest any no hi haurà ni torrons ni moscatell. El que si que hi ha d’haver és l’esperit 
de fraternitat i de fe. No ens abraçarem, però sentirem l’afecte i l’estimació de tots els 
presents i absents.

___________________________________________

INFORMACIONS PARROQUIALS

MISSES 2021
Algunes persones ja es van avançant en encomanar-les 
Preguem que la resta ho aneu fent aquests dies. Dues reflexions 
sobre les misses encomanades:

1. Generalment moltes persones preferiu que siguin en 
dissabte o diumenge. Ho entenem. Això fa que aquests 
dies hi hagi varies intencions. No hi ha cap problema. El 
sacerdot, com hem dit altres vegades, només pot cobrar 
l’estipendi d’una intenció. Les altres les pot cobrar en dies 
que no hi ha intenció i els assenyalem com a “dantis”

2. Constatem que  disminueix la voluntat d’oferir la Missa 
per una intenció determinada, sigui per un difunt, acció de 
gràcies o per una intenció particular. L’Església ha 
mantingut aquesta tradició de temps immemorial. Pregar pel difunts és creure 
en la vida eterna i confiar que Déu a pesar de les fragilitats d’una persona, 
l’acull en el seu si també gràcies a la nostra intercessió

Que l’estipendi que el sacerdot cobra (10€), no sigui obstacle perquè alguna demani 
oferir aquella Missa per a una intenció concreta.

MARATÓ 2020

Aquesta es veu limitada per les restriccions sanitàries. 

Càritas Parroquial, no obstant, ofereix exposició i venda de material confeccionat per 
voluntàries. Podeu visitar-la i/o comprar a la sala parroquial, els dies 19 i 20 de 10 a 
14 h. Tots els beneficis seran per la Marató.

Podeu consultar la resta d’activitats per la Marató a la web de l’Ajuntament 
www.guissona.cat i també fer el donatiu de Guissona per la Marató mitjançant aquest 
canal.

INTENCIONS DE MISSES DEL 14 – 20 DE DESEMBRE

Dimarts Intenció particular

Dijous Intenció particular

Divendres Intenció particular

Diumenge 9 h. Difunts família Aldabó Pujol

12 h. Jaume Solé i Magdalena Mases


