Misses reduïdes, atenció pastoral i suspensió
d’activitats
Dij, 12/03/2020 per Catalunya Religió

(CR) Els bisbats i els principals centres de culte i pelegrinatge catalans
coincideixen en les indicacions pastorals que estan donant per fer front a la
situació generada pel coronavirus. Mentre les autoritats no disposin una altra
cosa, es mantenen les misses i els temples oberts, però sempre complint les
indicacions de no superar un terç la capacitat de l’Església per garantir una
separació entre els fidels. En el cas d’Igualada, la zona més afectada, amb aquesta
finalitat s’han reordenat coordinadament els horaris les misses de les parròquies i
dels centres oberts al culte dels religiosos.
La majoria de comunicats dels bisbats insisteixen en la necessitat de mantenir
l’atenció pastoral a totes les persones més necessitades, especialment als malalts.
Es demana als capellans i agents de pastoral que ho facin seguint totes les
mesures higièniques de protecció necessàries. El que s’ha suspès és tot tipus de
reunions i activitats com la catequesi. També la majoria d’entitats han suspès els
actes previstos per als propers dies.
També s’han reiterat les recomanacions higièniques ja anunciades com retirar
l’aigua beneita de les piques, eliminar el contacte físic en el gest de la pau,
substituir les mostres de devoció a les imatges evitant el contacte físic, i donar la
comunió a la mà. A la gent gran o amb més risc, se’ls convida a seguir les oficis
religiosos a través dels mitjans de comunicació.
En la majoria de comunicats també es transmet un missatge de serenitat i es
convida a la pregària en aquest moment de desconcert. Alguns bisbats han
suggerit pregàries per a les misses desitjant la recuperació dels malalts,
encoratjant la tasca dels científics, personal mèdic, d’infermeria i responsables
sanitaris, recordant els difunts i demanant que es trobi ben aviat el remei per
combatre aquest mal.
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En tots els casos, s’indica que les recomanacions estan subjectes a les indicacions
que vagin donant les autoritats sanitàries.
Comunicats i recomanacions:
-Arquebisbat de Barcelona
-Arquebisbat de Tarragona
-Bisbat de Terrassa
-Bisbat de Sant Feliu
-Bisbat de Girona
-Bisbat de Lleida
-Bisbat de Tortosa
-Bisbat d’Urgell
-Bisbat de Vic

Absència de l’@EscolaniaMont del 13 al 28 de març (inclosos)
Ausencia de la #Escolanía de #Montserrat del 13 al 28 de marzo
(incluidos)#Choir absence from 13 to 28 March (both included)
#EscolaniaMontserrat https://t.co/IBWOUpFMU5
— Montserrat (@montserratinfo) March 12, 2020
RECORDATORI: El @MonestirPoblet manté la seva activitat, adaptantla a les mesures contra el coronaviurs. pic.twitter.com/pnwWJpA4NG
— Monestir de Poblet (@MonestirPoblet) March 12, 2020
Centres d'esplai, actualitzem les indicacions sobre com actuar pel que
fa a les activitats de lleure arran de la situació sorgida pel Coronavirus
A partir d'ara, podreu seguir en aquest enllaç totes les actualitzacions
que arribin des de la Generalitat
https://t.co/mre7WGK5P3 pic.twitter.com/KkUnu2wa9o
— MCECC (@esplaisMCECC) March 12, 2020
La Junta acorda aturar les obres i les visites a la Basílica a partir de
demà. Més informació: https://t.co/jB2jfSZjey
— La Sagrada Família (@sagradafamilia) March 12, 2020
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La Unió de Religiosos de Catalunya, davant l'emergència sanitària,
demana una pregària als religiosos i religioses per tal que la situació
millori i regni la calma enmig la societat. pic.twitter.com/HqDpkLxB4S
— Unió de Religiosos de Catalunya (@ReligiososCat) March 12, 2020
A partir de demà Catalunya Religió ens quedem tots a treballar des de
casa. Evitarem desplaçaments però continuarem explicant-vos tot el
que afecta a l’àmbit religiós. I sobretot volem contribuir a transmetre
proximitat i serenitat. #CoronaVirusUpdate https://t.co/89pCPzQJA4
— Catalunya Religió (@catreligio) March 12, 2020
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