Inici de curs amb incertesa,
però amb esperança
Lluís Ramis, rector
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En el darrer full parroquial, només digital, el del 5
de juliol, us desitjàvem un bon estiu i unes bones
vacances, i ho fèiem amb la incertesa del que pogués
passar amb el coronavirus. Hi havia la creença que amb
la calor de lestiu el virus tindria més dificultat per
estendres, però desgraciadament no ha estat així. Les
notícies són que des del final de lestat dalarma, cada
vegada shan produït més rebrots i més casos tant a
Catalunya com a Espanya i a la Unió Europea.

El curs escolar és a punt de començar i ho farà amb
moltes incerteses, ja que ningú té la fórmula màgica de
prevenció i algunes mesures que poden ser força efectives,
resulten molt costoses dimplementar: per exemple, dividir les classes, implica disposar del doble despai i de
professors.
Nosaltres a la parròquia també comencem el curs
amb molts interrogants. Permeteu-me però, que abans
us comenti les poques activitats especials que shan fet
durant lestiu:

Duna banda shan fet les colònies de lEsplai des de l1 al 10 de juliol
amb lassistència duns 60 nens i nenes. Va haver-hi un moment de
preocupació perquè una nena va tenir febre i hi havia por de si podia
estar infectada pel coronavirus, però la PCR va ser negativa _falsa alarma_.
Tret daixò tot va anar bé.
Daltra banda, es va fer la missa de
sant Roc el diumenge 16 dagost però en
format reduït, seguint les normes de
seguretat decretades per la Generalitat
per a Barcelona, amb autoritats i amb
lAssociació de Festes de la Plaça Nova,
amb els seus gegants, toc de campanes,
veneració de la relíquia sense contacte
físic i amb el cant dels goigs del sant, focs
artificials, etc.
Ara que comencem el nou curs,
segurament de moment haurem de seguir
amb els horaris de misses i apertura del
temple que venim fent des que shan
pogut reiniciar les celebracions
litúrgiques: església oberta (capella de la
Sang) de dilluns a divendres de 18 a 20h
amb missa a les 19h. Oberta la basílica el
dissabtes de 18 a 20h. amb missa a les
19h. i el diumenge de 11 a 13h amb missa
a les 12h. Com que el turisme en aquests

moments està molt minvat no podem tenir lesglésia oberta més hores,
perquè llavors necessitaríem tenir els sagristans i el personal datenció
al públic i venda dentrades que ara estan en un ERTO. De tota manera,
el proper dilluns tindrem consell pastoral parroquial i en parlarem de
tot això.
Daltra banda, no sabem el que passarà amb la catequesi perquè
potser molts pares decideixin aquest any no portar els seus fills perquè
seria un risc sobreafegit al fet dhaver danar a lescola, que és obligatori.
Pel que fa a lEsplai, encara no sabem quins plans tenen les monitores.
El que si continuarem serà amb les misses amb vespres dels divendres,
dedicades sobretot als malalts i difunts, que començarem el divendres
18 de setembre; volem potenciar també lArxiconfraria de la Sang.
Comunicar-vos també que tindrem un
capellà adscrit a la parròquia, que viurà a
un dels dos pisos de la parròquia. Es tracta
de Mn. Joan Rodríguez de 71 anys que va
ser rector de la parròquia veïna de Betlem
i la seva darrera missió pastoral ha estat ser
pare espiritual del seminari. Ara ha acabat
aquesta tasca, és canonge de la catedral de
Barcelona i per tant hi celebra misses,
participa al res de la litúrgia de les hores,
confessa, etc. Vivint aquí ho tindrà molt a
prop, i estant nomenat adscrit a la nostra
parròquia ens podrà donar un cop de mà.
Esperem que la situació provocada pel
coronavirus es vagi solucionant, probablement amb lajuda duna vacuna que
diuen que potser abans de final dany ja
estarà disponible, i que puguem anar tornant a la normalitat prèvia pel
que fa a contacte social, etc, però amb la lliçó apresa de que hem denfocar
la societat i sobretot leconomia duna manera més solidària, tant les
generacions actuals com les futures.

Retaule de Sant Josep Oriol
En haver hagut de cancel·lar la representació del XXIVè Retaule de Sant
Josep Oriol prevista pel passat 21 de març a causa de la crisi sanitària, l'equip
de regidores i regidors es va plantejar la possibilitat de fer-ne una edició reduïda,
tant en el guió, com en el nombre d'actors a participar-hi. Es tractava de fer una
representació austera en tots els sentits, sense escenografia, amb menys peces
musicals i enfocada, encara més que d'habitual, com un acte litúrgic, com una
pregària.
La regidoria del Retaule, amb el seu director al davant, va treballar el guió,
el vestuari i altres aspectes de la posada en escena i s'havia fixat la data del 20
de setembre per fer aquest acte, però just tornant de les vacances d'agost, es va
acordar per absoluta unanimitat i per estrictes raons de prudència sanitària, que
el més assenyat era suspendre també aquest acte.
Així doncs, la representació del Retaule, queda inicialment ajornada al
dissabte 20 de març de 2021... i com sàviament deien els nostres avis... que
Nostre Senyor hi faci més que nosaltres!!
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