
La Glossa setmanal del senyor Bisbe 
 

Les paraules que Mons. Romà Casanova adreça cada diumenge a tots els 
fidels del Bisbat de Vic 

 
Recuperar progressivament la normalitat de la vida 

eclesial 
  

Tots tenim ganes de tornar a la normalitat de la vida 
social, que el confinament ha alterat. La vida eclesial, 
en la seva dimensiócomunitària i de relació social, ha 
sofert un trencament. El viu desig de retornar a la 
normalitat de la vida eclesial és compartit per tots 
nosaltres.  
 
No podem pensar en un retorn a la normalitat de la 
vida eclesial de manera immediata i plena. Hem de fer 
aquest retorn de manera progressiva. Les autoritats 
sanitàries parlen de fases i de diferents àrees i 
velocitats en aquest retorn a la normalitat. A hores 
d’ara, divendres 8 de maig a les dotze del migdia, 

encara no podem saber si el nostre territori diocesà entrarà, en tot o en part, en la fase 1 de 
la desescalada, que permetria, si no hi ha contraordre, les nostres celebracions catòliques amb 
un aforament del 30% i amb unes mesures sanitàries i higièniques, que els responsables de 
les comunitats explicaran i aplicaran. Sigui com sigui, en una data o en una altra, entrarem en 
aquesta fase, que ens portarà a altres fases, recuperant gradualment la normalitat. 
 
El que sí que hem de fer tots nosaltres és estar atents a les indicacions organitzatives i 
higièniques que se’ns demanen. Hem de ser curosos i respectuosos amb el que se’ns indica per 
al bé de tots. La responsabilitat personal de cada un de nosaltres és clau per a poder sortir-
nos d’aquesta pandèmia que ens assota. Els rectors de les parròquies i els responsables de les 
comunitats tenen l’obligació de pensar i preparar tot el que sigui necessari per a una bona 
gestió del culte cristià en aquestes circumstàncies. Demano a tots, assenyaladament als qui 
per edat i salut ho puguin fer, que es posin en contacte amb els rectors i responsables a fi de 
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preparar convenientment l’acolliment i la celebració, dins els paràmetres que se’ns demanen 
per a poder retornar al culte cristià en les esglésies, amb la participació dels fidels.  
Seran indicacions que han de donar resposta a aquestes qüestions referides al temple i a la 
celebració: Com hem d’entrar? Com i on hem de seure? Com podem participar en el culte? 
Com hem de combregar? A l’hora de sortir, com ho hem de fer? On i quan podrem deixar la 
nostra aportació de la col·lecta de la missa? 
  
L’obligació del precepte de la missa no afecta aquells a qui no és possible de participar-hi. 
M’atreveixo a suggerir a les persones de risc, gent gran i malalts, que considerin la possibilitat 
de quedar-se a casa en aquestes fases de retorn a la normalitat. Poden continuar amb la 
celebració de la missa per diversos mitjans de comunicació. El mateix he expressat als 
sacerdots que per raó d’edat o malaltia són persones de risc, que avaluïn també la conveniència 
o no de la celebració de la missa amb participació de fidels; en cas de celebrar-la, han de cercar 
col·laboracions com, per exemple, ministres extraordinaris per a l’administració de la comunió. 
 
+ Romà Casanova, bisbe de Vic 
 
 
[Recordatori] Enterraments en temps de Covid 19  
 
En aquests moments de gran trasbals i dolor per a les famílies, els preveres continuen 
acompanyant en el dolor. D'acord amb el BOE del 30 de març, totes les famílies que 
ho desitgin poden demanar al mossèn que els acompanyi en l'acte d'enterrament al 
cementiri, encara que la comitiva del comiat es restringeix a un màxim de tres 
persones, a més del prevere celebrant.   
 
 
Misses per celebrar 
Diumenge, dia 10 de maig: Maria Teresa Casellas Vilà (Cap d’Any) 

   Esposos Jordi Bruguera i Maria Rosa Ferrer 

Dimarts, dia 12 de maig:    Domènec Vila Soldevila i família 

Divendres, dia 15 de maig: Neus Vila València 
 
 
 
El “Diàleg” de les parròquies a la ràdio 

 

 Dissabte VINENT, dia 16 de maig, de 9 a 10 del matí i d’1 a 2 del 
migdia, podeu escoltar el programa de ràdio Diàleg de les parròquies  
per Ràdio Ona, al 107.4 de la FM. La repetició és el dimarts, dia 19 
de maig, de 8 a 9 del vespre 

 
 
 
 

 
 



CAMPANYA  DE CARITAS «Càritas truca a la porta» 
 
Càritas Torelló truca avui a la porta per demanar la vostra col·laboració, si podeu, per fer front 
a les moltes noves necessitats que se'ns presenten derivades de la pandèmia Covit-19. Ho 
podeu fer unint-vos a la campanya Càritas truca a la porta. 
 
Per més informació, no dubteu a trucar als telèfons 646 53 98 46  o  93 859 03 40, o bé podeu 
fer la vostra consulta enviant un missatge electrònic a l'adreça caritastorello@caritasbv.cat 
 
Si us sembla bé, podeu fer arribar aquesta informació a aquelles persones que cregueu 
interessades. 
 
Moltes gràcies! 
 
 
 
Per qualsevol cosa, podeu contactar amb el mossèn al número:  

93 859 03 40 i al 623 39 77 13 

 

parroquiesdetorello.com       parroquiesdetorello@gmail.com 

 

 

 


