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 “Jo sóc  
el camí,  
la veritat  
i la vida:  
ningú no 

arriba  
al Pare,  

si no hi va 
per mi”. 

Disposició del bisbe FRANCESC de Girona 
Disposició annexa a la nota de la Comissió Executiva de la Conferència 

Episcopal Espanyola (CEE) del 29 d’abril de 2020, davant l’inici de la sor-
tida del confinament. 

 

CONSIDERANT: 
* Que no es coneix amb certesa quan s’iniciarà cada fase del desconfina-

ment perquè depèn de les indicacions de les autoritats sanitàries.  
* Que cal facilitar que es compleixi la recomanació que les persones grans 

i en situació de risc puguin mantenir les mesures de prevenció en els 
seus domicilis. 

* Que temporalment, mentre duri la crisi sanitària, està suspesa 
l’obligació del precepte dominical. 

* Que la situació sanitària de la pandèmia no és la mateixa a les diferents 
comarques que configuren el Bisbat de Girona. 

* Que es preveuen moltes dificultats per organitzar la presència dels fidels 
amb 1/3 de l’aforament dels temples. 

* Que l’edat d’una bona colla de preveres i diaques indica que cal conside-
rar-los persones de risc, tant per contagiar com per a ser contagiats. 

* Que molts preveres són rectors de diverses parròquies amb la necessitat 
de desplaçar-se i sense temps suficient entre cada celebració per adoptar 
les mesures de prevenció. 

* Que cal tenir els mitjans necessaris i organitzar-se per poder complir les 
mesures de seguretat i higiene en els llocs de culte. 

Per tot això, 
 

DISPOSO: 

Que, al Bisbat de Girona, les celebracions dominicals amb la 
participació presencial dels fidels, s’iniciïn progressivament a 
partir dels dies 30 i 31 de maig de 2020, solemnitat de la Pen-
tecosta. 

Teòricament haurà començat la segona fase de desescalada, amb 
més garanties per evitar els contagis, amb més temps per decidir els 
llocs de les celebracions, i amb l’aforament del 50% que facilitarà el 
control dels fidels participants. 

Aquesta disposició ha estat acordada pel Consell episcopal i con-
sensuada favorablement amb els arxiprestes de la diòcesi. 

Tots tenim un gran desig de retornar a les celebracions comunità-
ries de la nostra fe, però l’amor als altres i a un mateix ens exigeix 
vetllar amb molta cura i prudència per la salut de totes les perso-
nes. 

Aquestes mesures, les de la CEE i aquesta disposició, concreten i 
actualitzen el manament de l’amor en aquest moment social i ecle-
sial que vivim. 

Girona, 6 de maig de 2020 
FRANCESC, bisbe de Girona 
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UNA ORACIÓ PER A RESSUSCITAR   José Antonio Pagola 

Jesús, ressuscita la nostra confiança 

El coronavirus ens ha desconcertat a tots. Mai ens havíem sentit tan insegurs ni tan paralit-
zats per la por. Tot d'una, els éssers humans estem experimentant que som fràgils i vulnera-
bles… 
Jesús, desperta en nosaltres la confiança en aquest misteri de Bondat insondable que és Déu, aquest 

Pare que ens estima amb entranyes de Mare. Cap ésser humà no està sol. Ningú viu oblidat. Cap quei-

xa cau en el buit. 

Jesús, ressuscita la nostra esperança 

Caminàvem amb orgull cap a un benestar cada vegada més gran i, de sobte, ens hem que-
dat sense horitzó. En aquest moment, ningú en tota la humanitat sap com serà el nostre futur, 
ni qui ens podrà conduir cap al demà… 
Jesús, que la pandèmia no ens robi l'esperança. Recorda'ns que no estem sols, perduts en la història, 

enredats en els nostres conflictes i contradiccions, que tenim un Pare que, per damunt de tot, busca el 

nostre bé. 

Jesús, ressuscita la nostra solidaritat 
El coronavirus ens ha descobert que ens necessitem els uns als altres. No podem caminar 
dividits cap al futur, sense alleujar als que pateixen, sense apropar-nos als que ens necessi-
ten… 
Jesús, desperta en nosaltres la fraternitat.  Recorda'ns el projecte humanitzador del Pare que només 

vol construir amb nosaltres, a la terra, una família on regnin cada vegada més la justícia, la igualtat i 

la solidaritat. 

Jesús, ressuscita en nosaltres la lucidesa i la responsabilitat 
Superada la pandèmia, ens haurem d'enfrontar a les greus conseqüències que deixarà entre 
nosaltres… 
Jesús, omple’ns del teu Esperit perquè ens encaminem cap a un món més humà: promovent la coope-

ració internacional i la governança global, cada vegada més necessàries; assegurant el pa dels que 

sortiran de la pandèmia per caure en la fam; protegint els pobles més febles que quedaran sense infra-

estructures. Jesús, que siguem misericordiosos com el nostre Pare és misericordiós amb tots nosaltres. 

Jesús, ressuscita i sacseja les nostres consciències 
El coronavirus s'ha convertit de manera inesperada en una greu toc d’alarma. El projecte 
creador de Déu, el nostre Pare, que busca que la terra sigui la "Casa comuna" de la família 
humana, està sent arruïnat precisament per nosaltres, l'espècie més intel·ligent… 
Jesús, fes que prenguem consciència que el planeta ens ofereix tot el que la humanitat necessita, però 

no tot el que busca l'obsessió de benestar insaciable dels poderosos. Que despertem com més aviat mi-

llor per entendre que la degradació de l'equilibri ecològic ens està conduint cap a un futur cada vega-

da més incert. 

Jesús, ressuscita la nostra fe en el Pare 
Perquè mai no perdem l'esperança de creure en la nostra pròpia resurrecció, més enllà de la mort. 

Només llavors descobrirem que els nostres esforços per un món més humà i feliç no s'han perdut en el 

buit. Només llavors experimentarem que el que aquí s'ha quedat a mitges, el que no ha pogut ser, 

el que hem espatllat amb els nostres errors i estupideses, el que hem construït amb goig o amb llàgri-

mes, tot quedarà transformat. Llavors escoltarem des del misteri de la Bondat insondable de Déu 

aquestes paraules admirables: "Jo sóc el principi i la fi de tot. Als qui tinguin set, jo els concediré que 

beguin a la font de l’aigua de la vida sense pagar res" (Apocalipsi 21, 6). Gratuïtament!, sense merèi-

xer-ho, així saciarà Déu la set de vida eterna que tots els humans sentim dins nostre. 
 


