INFORMACIONS DIVERSES DE LA
PARRÒQUIA DE SANTA MARIA
BENVOLGUTS FELIGRESOS I COL·LABORADORS DE LA PARRÒQUIA DE SANTA MARIA D'IGUALADA
Davant les circumstàncies excepcionals que vivim, tenint presents les recomanacions de les autoritats
municipals, de la generalitat i del govern espanyol en seguint les indicacions del bisbat de Vic comunico
les següents indicacions, amb possibilitat de que canviïn en funció de l’evolució dels esdeveniments:

1- Suspensió temporal, a partir d’avui i fins a proper avís de totes les celebracions litúrgiques
públiques (misses, laudes, misereres).
El mossèn de la parròquia celebrarà privadament l’Eucaristia, en la que es pregarà pels malalts de la
pandèmia i les seves famílies així com pels professionals de l’àmbit sanitari, assistencial i
d’emergències.
Els feligresos podran seguir les celebracions que es retransmetin per ràdio, televisió i/o internet.
La Basílica de Santa Maria restarà oberta cada dia de 2/4 de 10 (9:30) fins a 2/4 d'1 del migdia (12:30) i
de 2/4 de 6 (17:30) a 2/4 de 8 (19:30) del vespre per la vostra pregària i la visita al santíssim.

2- Suspensió temporal de totes les activitats pastorals/catequètica ordinària i extraordinària
(catequesi, grups sinodals, reunions...).

3- Durant aquest període, les cerimònies d’acomiadar els difunts, amb la corresponent pregària i
responsori es farà al tanatori, a l’església o directament al cementiri. Només amb les persones
més properes al difunts i seguint escrupolosament les indicacions donades per les autoritats
civils i sanitàries.

4- Queda suprimit el despatx parroquial però teniu el telèfon de la parròquia 933800040 obert per
a qualsevol consulta i no dubteu que atendré a tothom que ho necessiti, com sempre he fet,
evidentment amb les precaucions degudes.

5- Exhorto a tots els feligresos a viure amb actituds cristianes aquesta situació excepcional,
intensificant la pregària personal confiada en Déu i la caritat envers els germans; preguem els
uns pels altres i ajudem-nos a superar aquests dies difícils.
Igualada, a 14 de març de 2020

Benvolguts feligresos i amics;
Seguim el nostre camí pel desert de la quaresma, en aquesta situació de confinament hem de posar la
tecnologia al servei de tots, per això ahir a les 8 del vespre des dels peus del Sant Crist de la nostra
ciutat vaig celebrar l’Eucaristia dominical tenint-vos presents a tots i a totes especialment els que esteu
passant aquesta situació amb més neguit i preocupació.
Gràcies a uns col·laboradors la missa d’ahir la vàrem poder fer per videoconferència, ja sabeu que jo no
domino gaire aquests instruments, alguns de vosaltres la vàreu poder seguir.
A partir d’avui cada dia celebraré la missa a les 8 del vespre als peus de la imatge del nostre Sant Crist
on hi sereu tots i totes presents amb les vostres intencions.
Cada matí us enviaré l’enllaç perquè els qui vulgueu us hi pugueu unir.
Aquest és el d’avui.

Tema: MISSA DILLUNS TERCER DE QUARESMA
Hora: 16 mar 2020 08:00 PM Madrid

Unirse a la reunión Zoom
https://zoom.us/j/432410456

ID de reunión: 432 410 456

