L'ESGLÉSIA DE LLEIDA
REPRÈN EL CULTE
BISBAT DE LLEIDA

A partir del dilluns 8 de juny les parròquies de la nostra diòcesi
entren en la fase 2 del desconfinament.
A continuació un indiquem els canvis que diverses parròquies
han fet als seus horaris habituals.
Teniu els horaris de totes les celebracions de la diòcesi a la web
del Bisbat de Lleida.
www.bisbatlleida.org

CATEDRAL DE LLEIDA
La Catedral celebrarà la Missa cada dia a les 11
del matí.
Els diumenges es mantenen les misses de les 12
hores i de les 19:30 hores.
Fins a nou avís no hi haurà missa a les 18:00 hores,
els dies feiners. També queda suspesa la missa de
les 10:00 hores dels dissabtes i diumenges.

UNITAT PASTORAL DE CAPPONT
A la Unitat Pastoral de Cappont els dissabtes i
vigílies la missa serà a Santa Teresa Jornet a les
19.00 hores.
Els diumenges a les 11.15 hores es celebrarà
l’Eucaristia a la parròquia de Sagrada Família (en
català) i a les 12:30 hores a la parròquia de Santa
Teresa Jornet (en castellà)
La Missa diària serà a les 19:00 hores a la parròquia
de Santa Teresa Jornet.
D’aquesta manera queda suprimida la Missa del
diumenge a les 10:00 hores a Santa Teresa Jornet.

PARRÒQUIA DE SANT PERE
A la Parròquia de Sant Pere es continuarà celebrant
l'Eucaristia tots els dies a les 12.
Els dissabtes a les 7 de la tarda. El diumenge la Missa
serà a les dotze de migdia.

PARRÒQUIA DE SANT IGNASI DE
LOIOLA
De dimarts a divendres a les 20.00 hores.
Dissabtes: 19.30 hores.
Diumenges: 10.00, 12.30 hores i 20.30 hores.

PARRÒQUIA DEL CARME (LLEIDA)
La parròquia del Carme celebrarà la Missa amb els
seus horaris habituals.
Els dies feiners serà a les nou del matí i a les 19:30
hores (a l'estiu a les 20:00 hores).
Les vigíles de festa serà a les 20:00 hores.
Els diumenges i festius les celebracions seran a les
9:30 hores, a les 10:30 hores (romanès); a les 12:30
hores (en català)i a les 20:00 hores (castellà).

PARRÒQUIA DE SANT JOAN (LLEIDA)
La parròquia del Sant Joan Baptista de Lleida
continuarà amb els seus horaris habituals.
Els dies feiners a les 11.30 hores i els diumenges
també a les 11.30 hores.

UPA PILAR-MAGDALENA (LLEIDA)
A la parròquia de El Pilar es celebrarà la Missa els
dilluns, dimarts, dimecres i dissabte a les set de la
tarda i el diumenge a les 11.00 hores.

PARRÒQUIA VERGE DELS POBRES
DEL SECÀ DE SANT PERE
La parròquia Verge dels Pobres del Secà de Sant
Pere ha suprimit les misses entre setmana.
Els diumenges la missa serà a les 11.00 hores.

PARRÒQUIA SANT SALVADOR DE PARDINYES
La parròquia de Sant Salvador de Pardinyes
mantindrà les misses dels diumenges a les 12.00
hores.
La resta de misses de la setmana queden anulades.

SANTUARI DE SANTA TERESINA
Els dies feiners les eucaristies seran a les 8 del matí,
a les 12.30 i a les 19.30 hores.
Els Dissabtes hi haurà missa a les 9 del matí i a les
19,30 hores.
Els diumenges i Festius els horaris seran a les 9,30
hores, a les 11 hores, a les 12, a les 13 hores i a les
19,30 hores.
Ha canviat la missa de les 12,30 dels diumenges. Ara
se’n fan dues: a les 12 i a les 13.

CAPELLA DEL CEMENTIRI DE LLEIDA
La Missa que se celebra els diumenges a les 11.00
hores a la capella del cementiri queda suspesa fins
a nou avís.

PARRÒQUIA D'ALMACELLES
A la parròquia d’Almacelles de dilluns a divendres les
misses es faran a les nou del matí.
Els Dissabtes es celebrarà missa a les 20.00 hores.
Els Diumenges les misses seran a les 10 i a les 12 hores.
Totes les celebracions es faran al temple parroquial.
No hi haurà misses ni a la rectoria ni a la residència
Betula Alba.

SUCS, GIMENELLS I PLA DE LA FONT
La Missa a la parròquia de Sucs serà els
diumenges a les 10:30 hores.
A Gimenells la Missa serà a les 11:30 hores.
I a l’església del Pla de la Font els diumenges
serà a les 12:30 hore s.

PARRÒQUIA D' EL PONT DE SUERT
Al Pont de Suert, la missa
dels diumenges serà a les 12:30 hores.

Podeu consultar els horaris a la web del
Bisbat de Lleida

www.bisbatlleida.org

