
 

 

DUES CONSIDERACIONS 
 

Aquest cap de setmana sento la necessitat de parlar com a creient 
de la crisi sanitària que ens ocupa i ens preocupa. Intentant encarar
la llum de la fe, m’han sorgit dos sentiments, dues consideracions, dues 
reflexions. 

 

La primera té a veure amb una sensació de fragilitat, de 
vulnerabilitat, d’indefensió. I no parlo només d’un sentiment meu, 
personal. Parlo també des d’un punt de vista social, col·lectiu. La crisi 
sanitària posa de manifest com de fràgil i vulnerable és la nostra salut, 
però també com de fràgil i vulnerable és el progrés, la ciència, l’economia. 
N’hi ha prou amb una emergència com aquesta perquè tot se’n vagi en 
orris, perquè ens veiem obligats a posar en quarantena l’orgull col·lectiu 
pel món que hem creat. No vull dir, per descomptat, que com a creient 
hagi de renegar del progrés, però sí d’assumir els seus límits, la seva 
debilitat, la seva insuficiència. 

 

La segona consideració té a veure amb les contradiccions socials. 
Parlem d’un món globalitzat, però no deixem d’aixecar fronteres quan ens 
convé. Parlem d’un món unificat quan es tracta de fer negocis, però 
tanquem les fronteres i creem camps de refugiats quan els pobres volen 
compartir el que nosaltres gaudim. De sobte en aquest món desigual 
apareix un virus i ens unifica a tots, ens obliga a prendre consciència que 
hem de ser solidaris, que no hi ha fronteres, que tots depenem de tots, 
per a bé i per a mal. 

 

Tot plegat es converteix per mi en una oportunitat per acostar
a Déu i per acostar-me als altres. Sento que només Déu pot omplir les 
mancances que trobo en mi mateix i en la realitat que m’envolta. I sento 
que l’amor de Déu m’ha d’empènyer a sentir-me més responsable dels 
que m’envolten. Pregària i compromís. Contemplació i acció.
 

Joan Ferrés Prats

 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA 
En no haver-hi misses, les intencions de pregària corresponents 
s’aplicaran quan sigui possible la celebració litúrgica.  
Disculpeu les molèsties. 
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Diumenge Tercer de Quaresma
 

ORIENTACIONS DEL 
DAVANT L’EXPANSIÓ DEL CORONAVIRUS

 

A l’expectativa de les noves mesures que puguin sortir 
amb l'“Estat d’alarma

març de 2020, us comuniquem el següent:
 

Davant les circumstàncies excepcionals que vivim, ateses les mesures de 
les autoritats sanitàries i en estricte compliment de les recomanacions 
anunciades pels governs català i espanyol, 
Llobregat, seguint indicacions compartides
Conferència Episcopal Espanyola, comunica les següents indicacions, amb 
la possibilitat de que canviïn en funció de l’evolució dels esdeveniments:

1. Seguint la normativa ja prevista per l’Església i davant les greus 
circumstàncies actuals, el bisbe recorda la
general, del precepte dominical

No es convocaran celebracions litúrgiques públiques
altres devocions). Allà on sigui possible es procurarà tenir oberts els 
temples per a la pregària, sempr
autoritats civils competents. Els centres de culte que no compleixen 
aquestes indicacions restaran tancats.

2. Es desitjable que tothom pugui
televisió, de la ràdio o internet
afeblides o amb risc potencial, i els qui conviuen amb elles o en tenen 
cura. 

Plaça de Sant Jordi, 4-6                        
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ORIENTACIONS DEL NOSTRE BISBAT   
DAVANT L’EXPANSIÓ DEL CORONAVIRUS 

A l’expectativa de les noves mesures que puguin sortir 
Estat d’alarma” que començarà demà, 14 de 

març de 2020, us comuniquem el següent: 

Davant les circumstàncies excepcionals que vivim, ateses les mesures de 
les autoritats sanitàries i en estricte compliment de les recomanacions 
anunciades pels governs català i espanyol, el Bisbat de Sant Feliu de 

, seguint indicacions compartides per moltes diòcesis i per la 
Conferència Episcopal Espanyola, comunica les següents indicacions, amb 
la possibilitat de que canviïn en funció de l’evolució dels esdeveniments: 

Seguint la normativa ja prevista per l’Església i davant les greus 
ncies actuals, el bisbe recorda la dispensa, en caràcter 

general, del precepte dominical. 

No es convocaran celebracions litúrgiques públiques (misses i 
altres devocions). Allà on sigui possible es procurarà tenir oberts els 
temples per a la pregària, sempre que es respectin les indicacions de les 
autoritats civils competents. Els centres de culte que no compleixen 
aquestes indicacions restaran tancats. 

Es desitjable que tothom pugui seguir la Missa a través de la 
televisió, de la ràdio o internet, també les persones malaltes, grans, 
afeblides o amb risc potencial, i els qui conviuen amb elles o en tenen 
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3. Atès el tancament d’escoles i centres universitaris, mentre perduri 
aquesta indicació, se suspenen 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. 

4. Sobre les activitats extraordinàries de parròquies i arxiprestats, com 
ara excursions, sortides, viatges, trobades..., com a norma general se 
suspenen. 

5. Per garantir les condicions higièniques requerides en aquesta situació, 
cal tenir especial cura de la neteja dels espais i objectes dedicats al culte. 

 

Sant Feliu de Llobregat, 13 de març de 2020 
+ Agustí Cortés Soriano 

Bisbe de Sant Feliu de Llobregat 
 

ACTIVITAT 
 

APLICACIONS DE LA NORMATIVA DEL BISBAT A LA PARRÒQUIA 
1. NO HI HAURÀ MISSES DOMINICALS NI DIÀRIES.  El Sr. 

Bisbe dispensa del precepte dominical. Urgim a seguir la 
Missa a través de la televisió, de la ràdio o internet, 
 

2. L’ESGLÉSIA PARROQUIAL RESTARÀ OBERTA COM 
SEMPRE per a la pregària dels fidels. Amb la nostra 
pregària ens unim als malalts i les famílies que estan patint 
directament les conseqüències del Coronavirus, com també al 
servei de tants professionals de l’àmbit sanitari i assistencial. 

 

3. QUEDA ANUL·LAT EL RECÉS ARXIPRESTAL del dia 22 de 
març als salesians, així com el Viacrucis dominical del dia 
15.  
  

4. SORTIDA A LA PASSIÓ D’OLESA DE MONTSERRAT PEL 
DIA 29 DE MARÇ: S’INFORMARÀ DIUMENGE VINENT. 
Cas de supressió es tornarà l’import. 
 

5. CATEQUESI INFANTIL, DE CONFIRMACIÓ, ESPLAI. De 
moment no es farà cap activitat, esperant normativa de la 
Generalitat. 

 

6. CELEBRACIÓ D’EXÈQUIES: o bé al Tanatori segons 
normativa del propi centre, o a la parròquia limitant-ne la 
participació als familiars.  

 

7. No hi pot  haver confessor extraordinari fins a nou avís.   
 

  “24 HORES AMB EL SENYOR”: DISSABTE VINENT, DIA 21. 
La parròquia de Sant Josep organitza, un any més, aquesta 
Jornada de pregària que s’iniciarà a 2/4 de 10 del matí amb 
l’exposició del Santíssim i Laudes. De 10 matí a 6 de la tarda: 
temps de pregària, contemplació, adoració... Hi haurà un prevere 
per atendre Confessions. A les 6 Vespres i Benedicció eucarística. 
No se suprimeix aquesta Jornada perquè pràcticament és obrir 
l’església a la pregària.  

 

 CONDOLENÇA 
La donem als familiars de Rosa Muñoz i Almirall que morí el passat 

dia 11, a l’edat de 66 anys. Que descansi en la pau del Senyor. 
 

 

DAVANT ELS ESTRALLS DEL CORONAVIRUS 

Oració  del Papa Francesc a Maria, Mare del Diví Amor 
 
 

Oh Maria,  

tu resplendeixes sempre en el nostre camí com a signe de 
salvació i d'esperança. 

Nosaltres ens encomanem a tu, salut dels malalts, que 
prop de la creu vas estar associada al dolor de Jesús, mantenint 
ferma la teva fe. 

Tu, salvació de tots els pobles, saps el que necessitem i 
estem segurs que ens proveiràs, perquè, com a Canà de Galilea, 
pugui tornar l'alegria i la festa després d'aquest moment de prova. 

Ajuda'ns, mare del diví Amor, a conformar-nos a la voluntat 
del Pare i a fer el que ens dirà Jesús, que ha pres damunt seu els 
nostres patiments i s’ha carregat els nostres dolors per conduir-
nos, a través de la creu, a l'alegria de la resurrecció. 

Sota el teu mantell busquem refugi, santa Mare de Déu. No 
menyspreïs les nostres súpliques, ja que restem en la prova, i 
allibera'ns de tot pecat, o Verge gloriosa i beneïda!  

             AMÉN 


