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Som la teva Parròquia alegre, fraterna, evangelitzadora, oberta a tothom. Volem mantenir 
els vincles de fraternitat durant aquests dies de confinament a casa. Per això hem pensat fer 
xarxa: garantir que tots rebem cada dia una trucada d’algú de la nostra comunitat per parlar, 
per escoltar-nos i per tenir cura els uns dels altres en allò que puguem necessitar: informació, 
ajuda, altres.

Ho farem fent xarxa. El Sr. Bisbe trucarà als responsables d’àrea pastoral (caselles de color 
blau cel). Cadascú d’ells trucarà als responsables de les seves subàrees pastorals (caselles 
de color lila). Finalment cada responsable de subàrea o grup trucarà els membres del seu 
grup (excepte els que ja apareixen en alguna casella d’aquest organigrama). Al mateix temps, 
aquest responsable convidarà a cada membre del seu grup a trucar a una o dues persones de 
la comunitat que no participen de cap grup de la parròquia. 
Tothom qui vulgui rebre una trucada cada dia, només cal que doni el seu nom i el seu número 

de telèfon a la secretària, Yolanda Clotet (tel:669689746/973480123)  i a partir d’aleshores 
cada dia podrà gaudir del FemXarxa.

AQUESTS DIES DE CONFINAMENT A CASA FEM XARXA

Ventura Codina (VC)

FemXarxa
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ORACIÓ DESPRÉS DE L’ANGELUS

 “Oh Maria, Vós resplendiu sempre en el nostre camí 
com a signe de salvació i d’esperança. Nosaltres ens 
confiem a Vós, Salut dels malalts, que prop de la 
Creu vau ser associada al dolor de Jesús, mantenint 

ferma la vostra fe.
Vós, Salvació de tots els pobles, sabeu de què tenim 
necessitat i estem segurs que proveireu, perquè, 
com a Canà de Galilea, pugui retornar l’alegria i la 
festa després d’aquest moment de prova.

Ajudeu-nos, Mare del Diví Amor, a conformar-nos 
a la voluntat del Pare i a fer el que ens dirà Jesús, 
que ha pres sobre seu els nostres sofriments i ha 
carregat els nostres dolors per conduir-nos, a través 

de la Creu, a l’alegria de la Resurrecció.
Sota el vostre mantell ens emparem, Santa Mare 
de Déu; escolteu les nostres pregàries en tota 

necessitat i aparteu-nos sempre dels perills, Verge, 
gloriosa i beneïda. Amén.”

Papa Francesc

Ni tenim celebracions, ni tenim reunions de grups. 
Només ens queda pregar i ajudar-nos els uns als 
altres. La proposta FemXarxa vol organitzar l’ajuda 
mútua. La proposta que ara us presentem – FemPre-
gària – us vol ajudar a pregar des de casa. 

Aquesta proposta té 3 branques: 
1. Petits recursos de pregària que podreu trobar a 

l’instagram www.instagram.com/parroquiasolsona. 
2. El res de l’Àngelus tots alhora, cadascun des de 

casa seva, a les 12  del migdia. El toc a l’oració des del 
campanar de la Catedral, a partir  del dimecres dia 18, 
ens hi convocarà. Aquí teniu una ajuda per fer aquesta 
oració mariana i la pregària final que el Papa Francesc 
ha composat per aquest temps. La Mare de Déu del 
Claustre ha protegit sempre de pestes i maltempsades 
la nostra ciutat i la nostra comarca. Adrecem-nos-hi 
cada dia amb fe, fins i tot sortint al balcó i mirant cap 
a la seva capella per a resar junts la pregària mariana 
del migdia.

3. Unim-nos cada dia a la missa que el Sr. Bisbe 
celebra a la seva capella a través del canal de Youtube 
de la Parròquia de Solsona. De dilluns a divendres, a 
les 19.30h i dissabte i diumenge a les 12.00h. 

Cada dia, a través de l’instagram i de les 
xarxes socials o d’un correu electrònic farem 
córrer l’enllaç (link) per poder-s’hi connectar. Si 
fins ara no l’heu rebut doneu el vostre telèfon i 
si teniu watsapp o telegram us ho farem arribar 
una estona abans de la missa. 

FemPregària
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La nostra tercera proposta en aquest temps de confinament és una alternativa als despatxos 
parroquial i de Càritas i en l’absència de celebracions litúrgiques a les esglésies. 

Us oferim:
Despatx parroquial: 
Atenció personal per telèfon o per correu electrònic.
Càritas: 
Atenció de les urgències per telèfon.
Atenció sagramental individualitzada:
Unció dels malalts: 
Concertar la visita per telèfon.
Confessions: 
Concertar-la a través del correu electrònic del Sr. Bisbe (bisbe@bisbatsolsona.cat)

En cas de defunció, el Sr. Bisbe està disposat a fer una celebració al cementiri. Quan s’acabi 
el confinament, celebrarem el funeral si la família ho demana. El Sr. Bisbe el mateix dia oferirà 
la missa que celebrarà a la seva capella i que des d’aquest dimarts es retransmet pel canal de 
Youtube de la parròquia.

FemServei

PER CONTACTAR:
Telèfons: 669 68 97 46; 973 48 01 23
C/e: parroquiasolsona@hotmail.com

El Sr. Bisbe ha pregat per tots els 
veins de Solsona i comarca davant 
la Mare de Déu del Claustre. 
Trobareu a l’instagram de la Parrò-

quia i al Nació Solsona el vídeo per 
si voleu unir-vos més fàcilment al res 
de l’àngelus cada dia a les 12 del 
migdia.


