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Bisbat de Solsona
COMUNICAT DAVANT L’ALERTA SANITÀRIA PEL CORONAVIRUS-COVID19
Estimats germans i germanes,
Davant les circumstàncies excepcionals que estem vivint, i d’acord amb les indicacions
rebudes de les autoritats públiques i després de rebre el comunicat oficial del nostre bisbe
Xavier, i a fi de prevenir propagació del coronavirus Covid-19, s’ha acordat les següents
mesures:
1. Es suspenen temporal, a partir d’avui i fins a nou avís, totes les celebracions
litúrgiques públiques (misses i altres devocions) a les parròquies de Bellpuig,
Vilanova de Bellpuig, Castellnou de Seana, Preixana i Seana.
Juntament amb aquesta mesura, el Bisbat de Solsona recorda als fidels que la
normativa de l’Església dispensa del precepte dominical davant circumstàncies
greus que ho impedeixin, com la que estem vivint ara mateix (Cf. Codi de Dret
Canònic 1248.2; Catecisme de l’Església Catòlica, n. 2181 i ss.).
Tot i això, animo als feligresos a seguir les celebracions religioses mitjançant la
retransmissió que la ràdio, televisió i/o internet ofereixen, i que trobareu al final del
comunicat.
Servidor celebrarà privadament l’Eucaristia en la qual pregaré pels difunts que arreu
del món han mort a causa del coronavirus, pels malalts de la pandèmia i llurs
familiars, pels professionals de l’àmbit sanitari, assistencial i d’emergències, i
perquè tots siguem prudents en el nostre dia a dia, tot vivint amb prevenció, però
també amb serenitat aquests moments, sense por i confiant en Déu.
Animo a tothom a pregar també, des de casa seva, per aquestes intencions tot
encomanant-nos als sants patrons dels nostres pobles, de les nostres parròquies i
als sants votats, que al llarg de la història els nostres avantpassats han invocat.
2. Molts m’han preguntat ja per la celebració dels Dolors a Bellpuig. Ahir en vaig parlar
amb la Junta de la Venerable Congregació dels Dolors i avui amb el Sr. Alcalde de
Bellpuig. Tots estem d’acord en què, de moment, no podem prendre cap decisió al
respecte, fins que passin els 15 dies de l’estat d’alarma en què ens trobem.
Encomanem-nos a la Mare de Déu dels Dolors, ella que va viure en primera persona
el sofriment, però no va perdre mai l’esperança.
3. Es suspenen temporalment, fins a nou avís, totes les activitats pastorals i
catequètiques, ordinària i/o extraordinària: catequesi, grup juvenil DodeDéu, Grup
de Jesús, Camí de Vida, Vida Creixent, Alpha, reunions...
4. Es tanca, fins a nou avís, el Despatx Parroquial. Es suspèn temporalment qualsevol
atenció presencial, però es manté en tot cas l’atenció telefònica al 973.320.368
(rectoria) i 680.96.87.37 (Mn. Abel Trulls).
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5. Es manté, amb les degudes precaucions, l’assistència espiritual als malalts que ho
requereixin i ho demanin.
6. Es decideix acomiadar els difunts, amb el corresponent respons, al cementiri –a cel
obert– únicament amb les persones familiars més properes del difunt.
7. Es decideix tenir, sempre que sigui possible, l’església parroquial de St. Nicolau de
Bellpuig oberta, per a la pregària personal de la feligresia, d’11 del matí a 1
del migdia i de 5 a 7 de la tarda, on podreu trobar el Full Dominical. (Recordeu que
NO hi ha aigua beneïda a les piques i que NO està permès tocar ni besar les imatges).
Als altres pobles de l’Agrupació Parroquial, si alguns feligresos demanen tenir un
horari d’obertura de l’església parroquial per a la pregària personal es parlarà de
quina és la millor manera per a fer-ho, si es creu convenient, tot parlant-ne amb
l’Ajuntament corresponent.
8. Recomano a tota la població de Bellpuig, Vilanova de Bellpuig, Castellnou de Seana,
Preixana i Seana a viure amb actituds cristianes aquesta situació excepcional,
intensificant la pregària personal confiada en Déu i la caritat vers els germans.
Aquesta situació de vulnerabilitat ens recorda la nostra feblesa humana. Com a
cristians, aquests moments ens han d’ajudar a eixamplar el nostre cor i a no deixar
de banda la pregària i el dejuni voluntari. D’aquesta manera continuarem vivint la
Quaresma d’enguany.
Per això, recomano, de nou, a tothom a pregar des de casa seva. El Sant Rosari, el
Via Crucis, la pregària que el Papa Francesc ha adreçat a la Mare de Déu davant
aquesta situació excepcional. També us demano que no deixeu d’encomanar-vos
als sants patrons dels nostres pobles, de les nostres parròquies i als sants votats,
que al llarg de la història els nostres avantpassats han invocat: els goigs i les
pregàries devocionals ens hi poden ajudar.
9. Amb l’objectiu d’ajudar-vos a pregar, des de l’Agrupació Parroquial, ens hem
proposat de fer arribar algunes pregàries mitjançant Whatsapp i correu electrònic.
Si heu rebut aquest comunicat a través d’aquestes vies vol dir que anireu rebent les
pregàries (en el cas que no les vulgueu rebre, sense cap compromís i en qualsevol
moment ens ho podeu manifestar i us traurem de les llistes de difusió), si no ho heu
rebut a través d’aquests mitjans i voleu rebre la pregària podeu sol·licitar-ho
enviant un Whatsapp al telèfon 680.96.87.38 o un correu a atrullsn@hotmail.com.
També trobareu les pregàries a les xarxes socials: Instagram i Facebook.
Cordialment,

Mn. Abel Trulls i Noguera, rector
Bellpuig, dissabte a 14 de març de 2020 (II Setmana de Quaresma)
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RETRANSMISSIÓ DE CELEBRACIONS LITÚRGIQUES
PER RÀDIO, TELEVISIÓ I/O INTERNET:
Per TELEVISIÓ:
Missa de TVE-Catalunya. Diumenges, a les 10.30 h. S’emet per La 2. També es pot seguir a
través de la seva pàgina web (www.rtve.es/directo/la-2).
Missa conventual des de l’Abadia de Montserrat. Diumenges, a les 11 h. S’emet per la
Xarxa de Televisions Locals i també es pot seguir per Internet a través de Montserrat
Televisió (www.montserratcomunicacio.cat).
Missa de TRECE TV. Diari a les 11 h. Diumenges a les 12 h. S’emet per TRECE TV. També es
pot seguir a través de la seva pàgina web (http://trecetv.es/directo)
Per RÀDIO:
Missa de Radio Maria. Diari a les 10 h. Diumenges a les 10 h i a les 20 h. S’emet per Radio
Maria. També es pot seguir a través de la seva pàgina web (https://www.radiomaria.es/)
Missa conventual des de l’Abadia de Montserrat. Diumenges, a les 11 h. S’emet per Ràdio
Estel. També es pot seguir a través de la seva pàgina web (www.radioestel.cat) i Montserrat
Ràdio (www.montserratradio.cat).
Missa des de la Catedral de Barcelona. Diumenges, a les 19 h. S’emet per Ràdio Estel.
També es pot seguir a través de la seva pàgina web
(www.radioestel.cat).
ALTRES CELEBRACIONS:
Ràdio Maria: Rosari (3 h, 6.30 h, 9,25 i 19 h), Laudes (7.30 h), Àngelus (12 h), Corona de la
Misericòrdia (14.50), Vespres (19.30 h), Completes (22.30 h) i lectura i comentari de
l’Evangeli (9h).
Ràdio Estel: Rosari (7 h), Laudes (7.30 h) i Vespres (18.45 h) des de Montserrat; Completes
(23 h) des de Santa Maria de Solius, i lectura i comentari de l’Evangeli del dia (0.00 h, 7.25
h i 18.40 h).
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INTENCIÓ DE PREGÀRIA PER LA SITUACIÓ SANITÀRIA ACTUAL
Davant la situació actual preguem al Senyor pels infectats del coronavirus, pels seus
familiars i també pel personal sanitari. Que el Senyor ens aparti de la por i ens mantingui
sempre en la seva confiança.
Proposem de pregar l’oració que el Papa Francesc va adreçar l’11 de març de 2020 a la
Mare de Déu del Diví Amor, patrona de Roma, per encomanar a la ciutat, Itàlia i tot el món
en aquests moments de prova per la pandèmia del coronavirus.
ORACIÓ:
Oh Maria, Vós resplendiu sempre en el nostre camí com a signe de salvació i d’esperança.
Nosaltres ens encomanem a Vós, Salut dels malalts, que sota la Creu vàreu ser associada al
dolor de Jesús, mantenint ferma la vostra fe.
Vós, Salvació del poble romà, sabeu de què tenim necessitat i estem segurs que proveireu,
a fi que, com a Canà de Galilea, pugui tornar l’alegria i la festa després d’aquest moment
de prova.
Ajudeu-nos, Mare del Diví Amor, a configurar-nos a la voluntat del Pare i a fer allò que ens
digui Jesús, que ha carregat sobre seu els nostres sofriments i s’ha carregat els nostres
dolors per portar-nos, a través de la Creu, al goig de la resurrecció..
Sota la vostra protecció ens refugiem, oh Santa Mare de Déu!
No desoïu les nostres súpliques en les nostres necessitats.
De tots els perills deslliureu-nos sempre. Verge gloriosa i beneïda!
Mare de Déu dels Dolors, sant Roc i sant Nicolau i sant Antoni, pregueu per nosaltres.
Mare de Déu del Lliri, sant Pere Apòstol i sants màrtirs, pregueu per nosaltres.
Sant Joan Baptista i sant Blai, pregueu per nosaltres.
Mare de Déu de Montalbà i sant Llorenç, pregueu per nosaltres.
Sant Miquel Arcàngel, pregueu per nosaltres.

