Parròquia Sant Pere d’Octavià
Comunicat “Nova normalitat” (actualitzat l’1 de juliol)

Davant les mesures per garantir la seguretat dins l’església, agraïm molt especialment el
servei de tots els voluntaris que estan donant el seu suport en totes les celebracions així
com també als feligresos per l’acceptació i el rigorós compliment de les normes. Durant la
nova normalitat continuem vetllant per a la seguretat de tots. Per això, detallem les normes i el desenvolupament de l’activitat de la parròquia:
Durant la “Nova normalitat” i fins a nou avís:
• Per entrar a l’església cal portar en tot moment la mascareta posada i gel sanitari
per rentar-se les mans (La parròquia també ofereix gel a l’entrada) i mantenir la distància de seguretat (d’una mica més d’1 metre).
• Les Eucaristies es realitzen amb un aforament que garanteix mantenir en tot moment la distància de seguretat. Hi haurà voluntaris d’acollida a la porta d’entrada.
Un cop arribem a l’aforament complet no podem admetre més persones a aquella
Missa.
• Continuem amb el sistema de reserva de la Missa dominical a través del formulari
que trobeu a la nostra web. Només ens podem apuntar a una missa i cal que anem
a la Missa reservada. No es poden fer canvis. Durant la setmana no cal apuntar-se
per venir a missa perquè l’aforament habitual ja és el permès.
• El lloc on seure a l’Església està marcat amb un gomet daurat.
• Continuem desinfectant els bancs de l’Església després de cada celebració amb un
producte antiviral homologat.
• Seguim la normativa litúrgica proposada per la Conferència Episcopal Espanyola
(CEE) que expliquem en el vídeo que trobareu a la web.
• Recordem la disposició dels bisbes que diu que “davant d’aquesta circumstància
prorroguem la dispensa del precepte dominical (...) i també es convida a les persones ancianes, malaltes o en situació de risc que valorin la conveniència de no sortir
dels seus domicilis”.
• Els horaris de Misses són els següents:
• De Dilluns a divendres 9:00 i 20:00
• Dissabte 9:00, 19:00 (Vespertina, en català)
• Diumenge: 9:00, 11:00 (castellà), 12:00, 19:00 (castellà) i 20:30
• Ja no emetem la missa diària per Youtube i Tv Sant Cugat. Moltes gràcies a tots els
qui ens heu seguit durant aquest temps. Si es tornés a donar la necessitat de confinament tornarem a oferir aquest servei. Pels que encara no podeu sortir, recomanem seguir la Missa dominical de TV2, que fa Mn Carles Cahuana.
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L’Església està oberta en el seu horari habitual de 8:00 a 12:00 i de 18:00 a 20:30.
Els casaments, baptismes i exèquies se celebren a l’església seguint les normes de
seguretat que hem esmentat.
No hi ha aigua beneïda a les piques, ni es poden tocar ni besar les imatges de l’Església.
Totes les confessions es fan a la Casa Abacial per poder oferir la distància de seguretat i la intimitat durant la conversa. Cal portar mascareta. Els horaris són:
• Dimecres: 19:00 a 20:30
• Dijous: 19:00 a 20:30
• Divendres: 19:00 a 20:30
• Dissabte: 19:00 a 20:45 (Quan hi hagi mossèn disponible)
• Diumenge matí: 12:00 a 13:45 (Quan hi hagi mossèn disponible)
• Diumenge tarda: 19:00 a 21:15
El despatx parroquial atén presencialment en el seu horari habitual (dimarts, dimecres i dijous de 18h a 20h). Cal venir amb mascareta i gel de mans i mantenir en tot
moment la distància de seguretat.
Càritas continua atenent telefònicament però atén presencialment, prèvia cita concertada amb els tècnics.

Per seguir les novetats estigueu atents a l’Instagram i al web de la parròquia:
@santperedoctavia i www.santperedoctavia.org

