Parròquia Sant Pere d’Octavià
Nou comunicat Covid (Fase 70%)

Actualitzem la normativa dins l’església amb l’aforament del 70% i com quedaran l’organització de la resta de les activitats parroquials:
• Per entrar a l’església cal portar en tot moment la mascareta posada (recomanem
la FFP2 o KN95) i gel sanitari per rentar-se les mans (La parròquia també ofereix gel
a l’entrada) i mantenir la distància de seguretat.
• Les Eucaristies i celebracions tindran un aforament màxim del 70%. 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.
• El lloc on seure a l’Església està marcat amb un gomet daurat. Estan calculats per
garantir les distàncies de seguretat. Respecteu-ho. En cas de ser familiars i conviure,
podreu seure junts en el mateix banc.
• Seguim la normativa litúrgica proposada per la Conferència Episcopal Espanyola
(CEE).
• L’Església està oberta en el seu horari habitual de 8:00 a 12:00 i de 18:00 a 20:30.
• Els horaris de Misses són els següents:
• De Dilluns a divendres 9:00 i 20:00
• Dissabte 9:00 i vespertines: 19:00 (català)
• Diumenge: 9:00, 11:00 (castellà), 12:00, 13:15 (d’octubre a juny), 19:00
(castellà) i 20:30
• Recordem que segueix vigent la dispensa dels bisbes del precepte dominical:
“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”. Pels que no pugueu venir,
recomanem seguir la Missa dominical de TV2, que fa Mn Carles Cahuana.
• Els casaments, baptismes i exèquies es continuaran celebrant seguint estrictament
les normes de seguretat esmentades.
• 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 i posar-se gel a les
mans. Els horaris són:
• Matins: Els dilluns i dijous, de 9:30 a 11:30 (llevat del juliol i l’agost)
• Tardes: De dilluns a diumenge (llevat de dissabte) de 18:30 a 21:00
• 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 i, presencialment, prèvia cita concertada
amb els tècnics.
• Es reprèn la catequesi d’infants i joves.
Agraïm molt especialment el servei de tots els voluntaris que estan donant el seu suport
en totes les celebracions així com als feligresos per respectar les indicacions del servei
d’ordre i complir rigorosament les normes de seguretat.
Hem obert un grup de whattsapp per als avisos urgents. Per rebre els missatges heu de
gravar als contactes del vostre mòbil el telf. 636212174 i autoritzar la parròquia a enviarvos informació (és una de les preguntes que us fem quan us inscriviu a les misses dominicals).
I per seguir les novetats de la Parròquia recomanem que estigueu atents a l’Instagram, al
Telegram, al Full Parroquial i al web de la parròquia: @santperedoctavia, t.me/
monestirsantcugat i www.santperedoctavia.org

