
PARRÒQUIA MARE DE DÉU DEL ROSER 

FERRERIES - TORTOSA 

            Tortosa, 7 de maig de 2020 

Benvolguda família parroquial: 

Donem gràcies a Déu perquè, poc a poc, podem anar recuperant (amb les degudes 
mesures sanitàries) la celebració de l’Eucaristia i els altres sagraments. 

A partir del dilluns dia 11 de maig, es podrà celebrar la missa amb fidels. Aquí a la 
parròquia l’horari de misses serà el següent: 

- Tots el dies, de dilluns a dissabte  =  8:00 h. i 19:30 h. 
- Els diumenges  = 9:00 h. 12:00 h. i 19:30 h. 

 
Dit això cal recordar que la pandèmia del coronavirus no ha estat vençuda i ens cal 
ser molt estrictes en el compliment de les mesures sanitàries. És un deure que emana 
del 5è manament: cal cuidar la vida pròpia i la dels altres. 

Cal tenir que present el següent: 

- Està en vigor la dispensa per a tots del precepte d’assistir a Missa els 
Diumenges. Les persones grans o amb altres malalties poden, si ho creuen 
oportú, quedar-se a casa i seguir la celebració per la televisió. 

- El temple, abans del dilluns, serà desinfectat a fons amb productes 
homologats. Després de cada celebració es tindrà també una neteja 
desinfectant. 

- En aquesta 1ª Fase, només es pot ocupar 1/3 de l’aforament del nostre temple 
guardant la distància de seguretat. Per tant, en cada celebració, només tindran 
cabuda 85 persones . Si l’aforament a una missa estigués complert, no es 
podrà entrar. Demano la màxima comprensió. 
 

- Per venir a la celebració de la Santa Missa : 
o Veniu amb temps i no feu tard per poder acomplir les mesures 

higièniques. 
o Porteu posada la mascareta ja des de casa  i, si voleu, el vostre gel 

hidroalcohòlic. 
o Només estaran obertes:  la porta principal i la de la pujada del pont. 
o A l’entrada us oferiran gel hidroalcohòlic per netejar-vos les mans. 
o Els llocs per asseure’s estaran senyalitzats amb una marca de color 

groc. Si teniu algun dubte, el personal d’ordre us indicarà.  
o Durant tota la celebració hem de mantenir la mascar eta posada  i 

procurar no tocar amb les mans: bancs, portes, panys... ni tocar-se la 
cara. També guardar en tot moment la distància de seguretat. 

o Les “paneretes·” de la col·lecta es posaran al final de la missa davant de 
les portes perquè cadascú pugui deixar l’ofrena. 



o Per “Comulgar” . No s’ha de dir “Amén”, Es farà en silenci. Cal sortir 
ordenadament com us indicarà el servei d’ordre. Guardant la distància 
de seguretat entre una persona i un altra mentre som a la fila. 
Sortiu a combregar amb la mascareta posada. No us l’heu de treure. 
Només baixar-la quan us ho indiqui el servei d’ordre.   
Després da baixar la mascareta se us oferirà altra vegada gel 
hidroalcohòlic 
El Cós de Crist es rebrà a la mà, per evitar contagis amb la saliva 
d’altres. 
Després de rebre al Senyor,  tornar al vostre lloc evitant els creuaments 
amb altres persones.. 
 

o La sortida  l’hem de fer també ordenadament evitant les petites 
aglomeracions. Preparar la vostra ofrena  abans de sortir del banc 
perquè també sigui àgil el deixar-la a la panereta que trobareu a les 
portes. 
 

- Cal seguir les indicacions  que des de l’altar us pugui donar jo i les de les 
persones encarregades del servei d’ordre,  perquè tots puguem gaudir d’una 
celebració digna i “segura”. 
 

- Per Confessar-se . Es podrà rebre el sagrament del perdó a la sagristia o al 
despatx parroquial. També amb mascareta i observant la distància de 
seguretat. 
 

- Enterraments.  A partir del dilluns dia 11 ja es poden fer misses funerals a 
l’església respectant també el mateix número de persones d’aforament màxim i 
totes les altres mesures de la celebració de la Missa. 
 

- Poc a poc i si tot va bé,  anirem introduint els altres elements de la nostra 
pregària i devoció: Sant Rosari comunitari,  Adoració al Santíssim.. etc... 

 

Us agraeixo a tots la vostra comprensió. A tots (a mi també) ens entristeix tenir que 
seguir aquestes mesures, però cal fer-ho per ajudar-nos, uns als altres, a tornar a 
celebrar amb normalitat quan sigui possible. 

A més, aquestes mesures no afecten a l’essència de la Santa Missa que és el sacrifici 
salvador de Crist que s’ofereix per nosaltres i poder rebré a Ell mateix en la sagrada 
Comunió. D’aquesta grandiosa  realitat participem encara que sigui amb mesures 
sanitàries. 

Una envio la benedicció de Déu. 

Mn. Ramon 


