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MESURES SANITÀRIES A L’ESGLÉSIA 
 

A continuació presentem el comunicat que ens envia el nostre bisbe Agustí Cortés sobre les 
mesures sanitàries a mantenir en les esglésies.  
Donada la millora en la situació sanitària, pel que fa al culte i a la vida pastoral de les 
comunitats cristianes del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, cal que es vagi re-prenentla 

presen-cialitat irecuperant el sentit propi de les 
celebracions litúrgi-quesque en alguns aspectes 
han quedat afectats. Igualment, en aquest 
context de recuperació de la normalitat, cal 
recordar als fidels l’obligació del precepte 
dominical si no existeix un motiu per 
dispensar-lo (Catecisme de l’Església Catòlica 
n.1389). Per això disposo que quedin 
suprimides les normes que es van establir amb 
anterioritat i que s’observin només les que es 
concreten a continuació: 
 
 
 

1. Que es respectin les disposicions dictades per les autoritats sanitàries públiques: ús de 
mascareta, rentat de mans, neteja i ventilació d’espais, aforaments  
permesos (tothom assegut), evitar aglomeracions i mantenir distància prudencial entre 
persones... 

2. El celebrant i els altres ministres poden treure’s la mascareta en els moments en què 
prenen la paraula i/o sempre que estiguin a una distància prudencial dels altres ministres 
i dels fidels. 

3. El calze, la patena i els copons estaran coberts amb la pàl·lia durant la Pregària 
eucarística. 

4. El gest de pau, que és facultatiu, es pot recuperar però amb una salutació que eviti el 
contacte directe entre els fidels. 

5. Per evitar els contagis, es recomana continuar donant la comunió a la mà, evitant el 
contacte entre les mans del ministre que distribueix la comunió i el fidel. Es pot recuperar 
el diàleg individual “El Cos de Crist / Amén” entre el ministre i el fidel, amb el benentès 
que en el moment d’aquest diàleg tant el ministre com el fidel porten la mascareta 
posada.  

6. El celebrant i els ministres es desinfectaran les mans abans de distribuir la comunió. 
7. Les piles d’aigua beneïda han de continuar buides. 
8. La veneració de les imatges cal fer-la sense contacte físic.  

 
 
 
 
 
 
 



 
Agraeixo a tots els pastors i fidels del Bisbat el testimoniatge de fe, esperança i caritat que hem 
mantingut durant aquests mesos de pandèmia. I animo a mantenir aquest esperit fins que no 
estigui totalment superada, amb prudència i responsabilitat però també amb la il·lusió per 
reprendre tota la vida litúrgica i pastoral de les nostres parròquies i comunitats.  
 
Tot pregant el Senyor, per intercessió de Santa Maria, que ens alliberi del tot d’aquesta 
pandèmia, alleugi els que en pateixen les conseqüències, i ens doni a tots la gràcia per viure i 
testimoniar la joia de l’Evangeli. 

Sant Feliu de Llobregat, 18 d’octubre de 2021 
+ Agustí Cortés Soriano 

Bisbe de Sant Feliu de Llobregat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO  Mc 10,46-52 
  

«‘¿Qué quieres que te haga?’.  
El ciego le dijo: ‘Rabbuní, ¡que vea!’» 

Hoy, contemplamos a un hombre que, en su desgracia, encuentra la verdadera 
felicidad gracias a Jesucristo. Se  
trata de una persona con dos carencias: la falta de visión  
 

corporal y la imposibilidad de trabajar para ganarse la vida, lo cual le 
obliga a mendigar. Necesita ayuda y se sitúa junto al camino, a la 
salida de Jericó, por donde pasan muchos viandantes. 
 
Por suerte para él, en aquella ocasión es Jesús quien pasa, 
acompañado de sus discípulos y otras personas.  
 
Sin duda, el ciego ha oído hablar de Jesús; le habrían comentado que 
hacía prodigios y, al saber que pasa cerca, empieza a gritar: «¡Hijo de 

David, ten compasión de mí!» (Mc 10,47). Para los acompañantes del Maestro resultan 
molestos los gritos del ciego, no piensan en la triste situación de aquel hombre, son 
egoístas. Pero Jesús sí quiere responder al mendigo y hace que lo llamen. 
Inmediatamente, el ciego se halla ante el Hijo de David y empieza el diálogo con una 
pregunta y una respuesta: «Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: ‘¿Qué quieres que te 
haga?’. El ciego le dijo: ‘Rabbuní, ¡que vea!’» (Mc 10,51). Y Jesús le concede doble 
visión: la física y la más importante, la fe que es la visión interior de Dios. Dice san 
Clemente de Alejandría: «Pongamos fin al olvido de la verdad; despojémonos de  la 
ignorancia y de la oscuridad que, cual nube, ofuscan nuestros ojos, y contemplemos al 
que es realmente Dios». 
 
Frecuentemente nos quejamos y decimos: No sé rezar. Tomemos ejemplo entonces del 
ciego del Evangelio: Insiste en llamar a Jesús, y con tres palabras le dice cuanto 
necesita. ¿Nos falta fe? Digámosle: Señor, aumenta mi fe. ¿Tenemos familiares o 
amigos que han dejado de practicar? Oremos entonces así: Señor Jesús, haz que 
vean. ¿Es tan importante la fe? Si la comparamos con la visión física, ¿qué  diremos? 
Es triste la situación del ciego, pero mucho más lo es la del no creyente. Digámosles: 
El Maestro te llama, preséntale tu necesidad y Jesús te responderá generosamente.  

+ Rev. D. Pere Campanyà i Ribó (Barcelona) 

   
 
 
 
 
 
 
 



 

INTENCIONS DE MISSA DE LA SETMANA 
 

 DISSABTE  23 20h. Pro populo 

 DIUMENGE 24 11h. 
12h. 
13h. 

Manuel  Montfort 
Hora Santa per la vida 
 

 DISSABTE 30 20 h.  

 DIUMENGE 31          11h. 
13h. 

 

 

Avui a les 12h. Pregària per la Vida. 
Hora Santa amb exposició del Santíssim . 

 
 

HOGAR  NTRA.  SRA.DE  LOURDES 
Ja es torna a poder participar de la Santa Missa a la Residència. De Dilluns a dissabte a les 
830h. Diumenges i festius a les 9,30h. 

 

 
El 16 d’octubre vam fer una sortida amb joves 
de la parròquia a  "La Costa del Montseny". Allí 
vam ser acollits per germanetes i germanets de 
l’Anyell que ens van ajudar en la reflexió de 
l’Evangeli i van compartir la seva experiència de 
vida. 
 
 
 
 

 

 

FESTA DE TOTS SANTS, PREGÀRIA AL CEMENTIRI 

S'apropa la festivitat de Tots Sants i, com cada any, aquest dia tindrà lloc una pregària en 
memòria dels difunts a les 16:30 h. Tots hi sou convidats a pregar junts pels nostres difunts. 
Aquest any s'inaugurarà en el cementiri un espai de reconeixement públic i de confort per a les 
persones que han patit la mort d´una criatura en l ´etapa perinatal, gestacional i neonatal. On hi 
figurarà una escultura de l'artista Nil Nebot. 

 

                 AVUI  COL·LECTA 
               
     

                      

             PER  AL  DOMUND: 
 
 

 

 

 

 

 

Despatx parroquial, Dimarts i Dijous de 18 a 19,30h. 
Horari de misses : de dilluns a dissabte a les 20h., 

diumenge 11h (Català)  i 13h. (castellano) 
Sant Rosari: de dilluns a dissabte 19,30h.  
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