Mesures en relació amb la pandèmia
del COVID-19

Lluís Ramis, rector
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En els darrers dies tots hem estat molt pendents de
les notícies o millor, de la noticia: de l´expansió del
coronavirus en el món i, especialment, a casa nostra.
A començament de setmana lArquebisbat de Bar
celona donava unes mesures per lluitar contra el contagi
del coronavirus que nosaltres hem començat a aplicar
a partir del passat dimarts. Amb lempitjorament de la
situació l´arquebisbat ens ha remès un nou comunicat
que copiem.
Amb el pas a la segona fase per contenir el corona
virus, el Govern ha decidit establir noves mesures pre
ventives, dobligat compliment, per evitar la propagació
del COVID-19, que han entrat en vigor avui, 12 de març
de 2020, i que sallargaran un període de 15 dies, amb
la possibilitat de ser prorrogades en funció de levolució
de la situació.
Davant aquestes circumstàncies excepcionals, ateses
les mesures de les autoritats sanitàries i en estricte
compliment de les recomanacions anunciades pels go
verns català i espanyol, lArquebisbat de Barcelona
seguint indicacions compartides per moltes diòcesis i
per la Conferència Episcopal Espanyola, comunica el
següent:

1. Els espais de culte poden romandre oberts per a la pregària,
particularment recomanada en aquest temps de Quaresma.
2. Amb relació a laforament dels espais de culte i dacord amb les
mesures preventives de restricció aplicades per les autoritats competents,
saconsella acomodar els feligresos perquè ocupin com a màxim un terç
de laforament total dels temples.
3. A causa de la seva vulnerabilitat, és aconsellable que les persones
malaltes, grans, afeblides o amb risc potencial, i els qui conviuen amb
elles o en tenen cura, sabstinguin en el possible dacudir a la celebració
de les eucaristies, tant dominicals com diàries. Durant aquest període
inusual i extraordinari, sembla indicat per a aquestes persones seguir la
retransmissió de la Missa a través de la televisió o de la ràdio.
4. Atès el tancament descoles i centres universitaris es convida
temporalment a suspendre en les parròquies i centres de culte els actes
de pastoral educativa, com ara la catequesi, grups de lleure o grups de
joves, així com tota activitat pastoral que impliqui el treball en grup.
5. Per garantir les condicions higièniques requerides en aquesta
situació, cal tenir especial cura de la neteja dels espais i objectes dedicats
al culte.
6. Cal retirar laigua beneïda de les piles que hi ha a les entrades de
les esglésies i en altres llocs de devoció.
7. Ja que el signe de donar-se la
pau, segons el nº 149 de lOrdinari de
la Missa és facultatiu, recomanem la
supressió fins que passin aquestes
circumstàncies. Tanmateix, en els llocs
on es faci sha dadvertir que seviti el
contacte físic, com donar-se la mà o
altres gestos.
8. És molt recomanable donar la
comunió a la mà. I es prega que les
persones que distribueixen la comunió
durant leucaristia, es rentin les mans
abans i després daquest moment.
9. Convé que les mostres de
devoció i afecte cap a les imatges de
culte, tan pròpies daquest temps de
Quaresma i de Setmana Santa, puguin
ser substituïdes per altres com la
inclinació o la reverència, evitant el
contacte físic amb elles, i facilitant una
major rapidesa que eviti aglomera
cions.
10. Cal discernir acuradament si

es realitzen o no les activitats extraordinàries de parròquies i arxiprestats,
com ara excursions, sortides, viatges, trobades... normalment la prudència
demana no fer-les. Si són necessàries, sha de valorar de quina manera
es pot reduir el risc de contagi.
Des de lArquebisbat de Barcelona seguirem pendents de les mesures
que es vagin indicant des de les autoritats civils i sanitàries en els pròxims
dies, per tal daplicar-les en làmbit de la vida ordinària de lEsglésia.
Qualsevol novetat en aquest sentit es comunicarà oportunament.
Paral·lelament, avui sha activat un pla de contingència per tal que els
treballadors de lArquebisbat de Barcelona desenvolupin les seves tasques
des de casa.
Acaba el document amb una invitació a pregar per aquesta intenció,
i a fer-ho individualment i col·lectiva.
Per tal daplicar aquestes normatives a la basílica de Santa Maria del
Pi es decideix que:
1. L´església seguirà oberta en els següents horaris:
Dies feiners: de 10:00 a 13:00 i de 17:00 a 20:00
Dissabtes: de 10:00 a 13:00 i de 17:00 a 21:00
Diumenges i festius: de 10:00 a 14:00 i de 17:00 a 20:00
2. Les misses de cada dia es seguiran celebrant a la Capella de la
Sang, mentre que les del dissabte i diumenge, a la basílica. Procureu no
asseure-us gaire a prop els uns dels altres (distància mínima 1 metre)
3. L´Esplai deixarà de reunir-se durant aquests dies i el mateix farà
la catequesi.
4. El signe de pau serà ara el fer una lleugera inclinació a la persona
més propera.
5. La comunió es donarà a la mà i els que l´administrin es rentaran
les mans abans i després.
6. No es besaran ni es tocaran les imatges.
7. De moment no es realitzaran activitats extraordinàries de parròquia
i arxiprestat tipus excursions, sortides, trobades,...
8. Lactivitat relacionada amb el turisme
(museu, visites...) queda cancel·lada.
9. LArxiu parroquial restarà tancat al
públic.
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També ajudem a trencar la
cadena de propagació.

Ajornament del Retaule de Sant Josep Oriol
Feia dies que pintaven bastos!
Quan es va saber de la suspensió del Mobile World Congress que shavia
de celebrar a finals de febrer, ja vam començar a pensar què passaria amb el
Retaule. Però havíem de seguir treballant-hi, no només en els assaigs sinó també
en les tasques de difusió, vestuari, decorats, pressupost, lloguer dinfraestructures,
llum, sonorització... I alguna despesa també shavia danar fent, perquè si
finalment es tirava endavant, havia dhaver-hi fulletons per repartir i els cartells
grans a lentrada del temple... I aquest passat dimecres, quan vàrem conèixer
les instruccions de les autoritats sanitàries de la Generalitat de Catalunya en
relació a les mesures i recomanacions de prevenció del COVID-19 amb la finalitat
de contribuir a la seva contenció, lAssociació del Retaule de Sant Josep Oriol
i la Parròquia vam haver de prendre
la decisió dajornar a una data que
encara no podem concretar la representació daquesta 24a. edició que
tanta il·lusió ens feia i en la que tantes
i tantes hores hi havíem ja esmerçat.
Les circumstàncies no deixaven
cap altra opció i els esdeveniments dels
dies posteriors així ho han anat con
firmant.
I just a lhora de tancar aquest full,
ens arriba també la decisió dels res
ponsables de la Colla dels Gegants del
Pi de cancel·lar totes els actes de les
Festes de Sant Josep Oriol 2020.
Que Sant Josep Oriol, ens prote
geixi a tots, i nosaltres posem-hi de la
nostra part seguint les directrius que
ens recomanen els experts, que quan
això passi, que tard o dhora passarà,
hem de tornar a greixar la màquina i
posar-la a punt per fer un bon Retaule.
Manel Grau
Si voleu estar informats de totes les activitats que es fan a Santa Maria del Pi,
subscriviu-vos al nostre butlletí electrònic a www.basilicadelpi.cat
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Despatx parroquial

El despatx parroquial és
lindret dacollida de la
parròquia on us atendrem a
SAGRISTIA I DESPATX qualsevol hora.
Plaça del Pi, 7
DISSABTES
Per les gestions administra18:30 a la Capella de la Sang LOCALS PARROQUIALS tives relacionades amb els
20:00 a la Capella de la Sang Cardenal Casañas, 16
sagraments, lhorari de visita
i datenció establert és el
DIUMENGES
08002, Barcelona
següent:
12:00 a la Basílica
Tel. 93 318 47 43
dijous de 18:15 a 20:00.
13:00 (en castellà) a la Capella info@basilicadelpi.cat
de la Sang
despatx.santamariadelpi@gmail.com
www.basilicadelpi.cat
DIES FEINERS
19:00 a la Capella de la Sang

BASÍLICA
Plaça del Pi, 7

