
 

 

 

A L’ATENCIÓ DE TOTA LA COMUNITAT PARROQUIAL 
 
EL CONSELL DE L’OBRA SALESIANA DON BOSCO NAVAS us vol 
informar de les mesures que s’han pres per a tota la nostra Obra 
Salesiana, i que afecten també a la Comunitat Parroquial: 
 
Davant de les circumstàncies excepcionals en què ens trobem amb motiu de la 
pandèmia del Coronavirus, ateses les mesures de les autoritats sanitàries i educatives, 
en estricte compliment de les recomanacions del govern català i espanyol, així com les 
rebudes de part de l’Arquebisbat de Barcelona i de la nostra Inspectoria Maria 
Auxiliadora, us informem de les decisions que hem pres: 
 
Com a mesura general, queden suspeses totes les activitats de l’Obra Salesiana Don 
Bosco Navas, des del dia 13 de març fins al 13 d’abril, ambdós inclusius. En 
principi, i sempre que no rebem d’altres indicacions per part de les autoritats sanitàries i 
eclesiàstiques que ens ho facin canviar. Reprendrem les activitats el dia 14 d’abril.  
 
Aquesta decisió afecta: 
 

1. A les activitats infantils i juvenils, o sigui a la Catequesi Infantil, als grups de 
fe en totes les seves etapes i al Centre Juvenil Salesià Meridiana. 
 

2. Als grups de catequesi d’adults. 
 

3. A les activitats socials i de Caritas: Rober Parroquial, Escola de Vida. 
 

4. A tots els tallers: Punts de coixí, patchwork i pintura a l’oli. 
 

5. Als grups que utilitzen els nostres locals: Grup Entreveus, Balls de saló i 
Cobla Marinada. 

 
Per a la resta de serveis, les mesures són aquestes: 
 

1. La Plataforma d’Educació Social, seguint les pautes de l’administració pública, 
de la qual depèn, restarà tancada fins al dia 30 de març. Aquest termini podrà 
perllongant-se, si l’esmentada administració ho decideix. 
 

2. El Banc d’Aliments i l’Assistència Social continuaran el seu servei d’atenció a 
les persones i famílies necessitades, però complint les mesures que se’ls ha 
recomanat des de les entitats subministradores. 

 
3. Per a les celebracions litúrgiques, podeu veure la pàgina de darrera. 
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RESPECTE LES CELEBRACIONS LITÚRGIQUES 
I ATENCIÓ PASTORAL 

(Indicacions enviades per l’Arquebisbat de Barcelona) 
 

 
Mentre les autoritats sanitàries i eclesiàstiques no disposin una altra cosa es mantenen 
les misses en el seu horari habitual. L’església parroquial restarà oberta, complint les 
indicacions que se’ns ha fet. En concret. 
 
1.- Horaris: La parròquia restarà oberta en el seu horari habitual. De dilluns a 
divendres, de 9 a 13 hs i de 16,30 a 20,30. Els dissabtes obrirem 1 hora abans de les 2 
misses, i tancarem en acabar. Els diumenges, farem l’horari habitual. 
 L’horari de despatx de cada capellà és el mateix. 
 
2.- Celebracions litúrgiques: Es mantenen totes les celebracions de l’Eucaristia dels 
dies feiners i festius, així com les pràctiques de pietat: Rosari, Viacrucis, etc. 
 Aquest mes de març hem suprimit l’Hora Santa. 
 
3.- Mesures per a les Eucaristies: 
 - Respecte a l’aforament: Cal aprofitar totes les dimensions del Temple i 

distribuir-se amb una distància prudencial en els bancs de l’església. 
 - Signe de la Pau: El suprimim fins que passin aquestes circumstàncies. 

- Ritus de la comunió: Tant els capellans com les persones que ajudin a 
distribuir la comunió, es rentaran les mans abans i després d’aquest moment. 
- Comunió a la mà. Es recomana donar la comunió a la mà, ja que és més 
higiènic i té menys risc de contagi. Per això, les persones que tenen el costum 
de combregar a la boca, que procurin parar la mà, al menys durant aquest temps 
en que estiguin vigents aquestes mesures excepcionals. 

 
Es important que a l’hora de complir aquestes mesures no ens distraguem del més 
important. I és que cada cristià celebra i viu l’Eucaristia per unir-se més al Crist i a la 
comunitat. 
 
4.- Devoció a les imatges: cal evitar el contacte físic amb les imatges. Per això és 
convenient no tocar-les ni petonejar-les. Les persones que vulguin mostrar la seva 
devoció i afecte ho poden substituir amb d’altres expressions, com una inclinació o  una 
reverència. 
 
5.- Persones d’alt risc: Respectant les decisions personals, és aconsellable que les 
persones malaltes, grans, amb una gran feblesa física o de risc potencial, així com les 
persones que conviuen amb elles s’abstinguin en el possible d’acudir a la celebració de 
les eucaristies tant dominicals com diàries. Per aquestes persones recomanem que 
durant aquest període extraordinari segueixin les retransmissions de la Missa a través 
de la televisió o la ràdio. 

 
Esperem que entengueu les raons d’aquestes mesures en uns moments que són 
realment excepcionals. 
 
Com podeu suposar tot això es mantindrà sempre i quan no canviïn les disposicions de 
les autoritats sanitàries i eclesiàstiques. 

 


