Parròquia Sant Pere d’Octavià
Comunicat Oficial 14 de Març

Ateses les darreres circumstàncies de l’expansió del coronavirus i seguint les disposicions
de les autoritats civils i sanitàries i d’acord amb el darrer comunicat que el Bisbe de Terrassa ha adreçat a tots els diocesans, i fins a nou avís:
1. Queden suspeses totes les celebracions públiques de l’Eucaristia al Monestir, així
com també la celebració del Via Crucis de cada diumenge, el res comunitari del Rosari
al temple, les adoracions al Santíssim Sagrament dels dilluns i dijous.
2. Tal i com ja es va fer públic el passat dimecres 12 de març, se suspèn tot acte formatiu com la catequesi d’infants, de joves i d’adults, Compass, trobades parroquials, reunions, etc.
3. L’atenció de Càritas mantindrà únicament els serveis ineludibles als més necessitats
4. Al despatx parroquial s’atendrà únicament per via telefònica o correu electrònic durant l’horari habitual (dimarts, dimecres i dijous de 18h a 20h)
5. En cas d’urgència, pel que fa a la unció dels malalts contacteu amb la parròquia al
telèfon 936741163.
6. L’Església estarà oberta de 9:00 a 12:00 i de 18:00 a 20:00 per tots aquells que voleu
fer una breu pregària quan passeu per davant d’ella quan aneu a fer una gestió permesa pel confinament.
Per tal de viure la nostra fe en aquesta situació:
1. Us animem a llegir la Paraula de Déu, a pregar el Rosari en família, a pregar Laudes i
Vespres, a fer la comunió espirituali aprofitar aquest temps per formar-se a través de la
lectura de llibres o formacions per internet (com la que us oferim al web de la parròquia: Teologia per a Tots

2. Podeu seguir la Missa online des de la Parròquia cada dia des del web
www.santperedoctavia.org (A les 9:00 Mn. Carles i a les 20:05 Mn. Emili).
3. Cada dia a les 12:00 farem un repic de campanes cridant a la pregària de l’Àngelus
4. Per estar informat de les novetats estigueu atents a l’Instagram i al web de la parròquia: @santperedoctavia i www.santperedoctavia.org

