
 

SETMANA SANTA 2021 (2) 

En el Full de la setmana passada presentàvem els diferents actes i celebracions de la 

Setmana Santa. Amb el nou confinament alguns actes queden modificats. Els posem 

de nou, en forma abreujada, en aquest Full i també els exposem al tauló d’anuncis de 

l’església en format gran. 

Aquest any celebrem la Setmana Santa sense 

processons. Tot serà diferent. No hi haurà 

processó del Via Crucis i tampoc la de 

l’Enterrament.  

Recordem que aquesta absència de processons ens 

pot ajudar a comprendre més les tres  “Setmanes 

Santes”: 

Primera: La Setmana Santa dels temples, que té 

lloc a les esglésies, des de les catedrals fins a la capella conventual d’una comunitat 

religiosa. Aquesta es celebrar en l’interior amb la participació activa dels membres de 

la comunitat en els cants, lectures, silenci i escolta atenta. 

Segona. Seria la dels carrers, la de les desfilades processionals, organitzada en 

moltes poblacions per germandats i confraries. És la que anomenem la Setmana 

Santa popular que contempla, en cada imatge, diferents moments de la Passió, 

escenificats en els “passos” plens de color, de llums i de ciris. Algú la qualifica com a 

folklore litúrgic, No hi ha cap dubte que moltes persones viuen aquells moments amb 

devoció i, en casos, amb molta emotivitat. 

Tercera. És la Setmana Santa del cor, la que viu cada persona dins seu, des d’una fe 

viva i compromesa, o potser, des d’un cert abandonament d’aquesta fe que va ser 

viscuda i practicada en altres moments de la vida, però que potser té un lloc al record 

familiar o social. Segurament que la Setmana Santa de l’any passat, en ple 

confinament, moltes persones varen viure aquesta Setmana Santa amb un esperit de 

fe. L’estar “tancats” possibilita “entrar” cap a dins. 

Aquest any podem viure amb més amplitud i llibertat la Primera i la Tercera. No 

farem la Setmana Santa de les Processons; però sí que celebrarem els moments 

cabdals dels dies sants en l’interior del temple respectant les normes sanitàries; 

distanciament, aforament, us del gel hidroalcohòlic i ventilació. I esperem que 

aquestes celebracions ens ajudin a viure-les en l’interior de cadascú. 

 

ATENCIÓ:  Tots els actes i celebracions seran retransmesos pel canal Youtube de la 

Parròquia de Guissona. 

 

DIUMENGE DE RAMS                                                28 DE MARÇ DE 2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
    
                  

 

 

HORARIS DE CELEBRACIONS POBLES VEÏNS 
 

DIUMENGE DE RAMS 
 
 

Sedó: 10h.               El Canós: 10.30h.         Hostafrancs: 11 h. 
Concabella: 12h.    Mont-roig: 13.00h.     Guissona:  9 i 12 h. 

DIJOUS SANT 
 

Hostafrancs: 18h.      Concabella: 18h. 
Pallargues: 19h.         Guissona: 20h. 

DIVENDRES SANT 
 

Hostafrancs:  17h.        Concabella:   17.00h 
Pallargues:     18h.        Guissona:      19.30h. 

DISSABTE SANT 
 

Pallargues: 18.30 h.     Guissona: 20 h. 

PASQUA 
 

Sedó: 10.00h.                            Figuerosa.     10.30h 
Hostafrancs: 11.00h.               Concabella:   12.00h 
Guissona: 9.00  i  12.00h        Mont-roig:     13.00h 

BONA PASQUA! 

 

   INTENCIONS DE MISSES DEL 29 DE MARÇ – 4 D’ABRIL 

 

Dilluns Domingo Graset 

Dimarts Josefina Fernández, religiosa 

Dimecres    Residència: Pere Porta /  Tarda: A l’Esperit Sant per Dominiques 

Dijous Sant    Família Ribalta Brufau 

Divendres    DIVENDRES SANT 

Dissabte DISSABTE SANT 

Diumenge    9h. Joan Querol     12h. Antònia Serra 

HORARIS SETMANA SANTA 2021 (Guissona) 

DIUMENGE DE RAMS: 

12.00h Benedicció dels Rams i Eucaristia 

DIJOUS SANT: 

20.00h. Commemoració del Sant Sopar. Eucaristia  

DIVENDRES SANT: 

10.00h. Via Crucis Penitencial (dins l’església) 

19.30h. Commemoració de la Passió i Mort de Jesús 

DISSABTE SANT: 

20.00h. Solemne Vetlla Pasqual  

DIUMENGE DE PASQUA: 

09.00h i 12.00h. Eucaristia 

DILLUNS DE PASQUA: 

10.00h. Eucaristia  

NOTA: 

Recordem que l’aforament és del 30%. Serà controlat per la 

policia local 

Totes les celebracions seran transmeses pel canal Youtube de 

la Parròquia 

HORARI DE 

CONFESSIONS 
 

DIMARTS I DIMECRES 

SANT: 

Mati: de 10 a 13 h. 

Tarda: de 17 a 19 h 

DIJOUS SANT: 

Només de 10 a 13 h. 


