
PARRÒQUIA DE SANT FRANCESC DE REUS 

 

REPRESA DE LES MISSES DURANT LA FASE 1a DE 

DESESCALADA DE LES MESURES RESTRICTIVES  EN TEMPS 

DE PANDÈMIA 

 

1. Els fidels de l’Arquebisbat de Tarragona continuen estan 

dispensats del precepte dominical fins a nou avís. 

2. L’aforament de les esglésies serà 1/3 de la seva capacitat en 

aquesta primera fase. La nostra església de Sant Francesc té 

capacitat per a 372 persones assegudes. La capacitat durant 

aquesta primera fase es redueix a un màxim de 100 persones. 

S’han retirat bancs per tal que tothom pugui ocupar un lloc amb la 

deguda distància respecte a les altres persones. 

 

3. Caldrà guardar en tot moment la distància de seguretat entre les 

persones (1 metre i mig aproximadament). Hi haurà cadires 

individuals per a seure i també bancs (una persona per banc) 

La distància de seguretat a l’interior del temple no afecta a les 

persones que habiten a l’interior d’una mateixa casa, en canvi sí 

entre elles i la resta de feligresos. Per tant, membres que conviuen 

junts en una mateixa casa podran asseure’s en un mateix banc. 

4. Cal que tothom vingui a l’Església amb la seva mascareta i en 

faci ús durant tota la celebració. 

5. És molt recomanable que tothom pogués portar de casa una 

ampolleta amb gel higienitzant hidroalcohòlic de mans. A l’entrada 

de l’Església en unes tauletes hi haurà unes ampolles dosificadores 

amb gel higienitzant per a les mans. Cal netejar-se les mans amb el 

gel a l’entrada i a la sortida de l’Església. ÉS MOLT 

RECOMANABLE QUE ABANS DE REBRE LA COMUNIÓ AMB LA 

MÀ TOTHOM ES RENTÉS LES MANS AMB EL SEU PROPI GEL. 

La raó d’aquesta mesura és el perill de contagi pel fet que la teva 



mà i la del sacerdot que et dona la comunió o ministre de la 

comunió, entrin en contacte per la proximitat del gest!!! Després de 

rebre la comunió també és recomanable netejar-se les mans. 

6. El Mossèn que presideix la Missa es netejarà les mans amb el gel 

abans de la consagració, abans de la fracció del pa i de repartir la 

comunió, i després d’haver repartit la comunió. Si hi ha altres 

ministres que reparteixen la comunió també hauran de rentar-se les 

mans abans de després de repartir-la. 

7. Per evitar contagis, i com a acte de caritat, CAL DONAR 

SEMPRE LA COMUNIÓ A LA MÀ, evitant qualsevol contacte entre 

les mans del qui distribueix la comunió i les mans del fidel. Com 

tothom pot suposar, el risc de contagi en el cas que el fidel 

combregués amb la boca és MOLT MÉS ELEVAT ja que el gest és 

més dificultós i el risc que el dit del qui reparteix la comunió entri en 

contacte amb la saliva de la persona que el rep és més elevat. Per 

caritat i pel bé de tots demanem que tothom combregui amb la mà 

fins que hagi passat el risc de contagis.  

8. Caldrà sempre mantenir la distància de seguretat quan es fa la 

cua per anar a combregar. Hi haurà uns senyals al terra de 

l’església per tal que tothom respecti la distància amb el qui té al 

davant. 

9. No es pot tocar res de l’Església amb les mans. No es podran 

agafar ni fulls, ni cantorals, ni besar imatges etc... Les portes de 

l’Església restaran obertes per tal que ningú hagi d’espènyer la 

porta per obrir i agafar el pom de la porta amb les mans. 

10. No hi haurà gest de la pau.  

11. Es pronunciarà de forma col·lectiva el diàleg abans de la 

comunió: Celebrant: -El Cos de Crist;  Resposta col·lectiva: Amén. 

12. Si algú demana el sagrament de la Reconciliació (Confessió) 

caldrà fer-ho en una Sala i respectant la distància de 2 metres entre 

la persona i el sacerdot.  

13. La Col.lecta o donatius a la Parròquia es faran al final de cada 

Missa i no pas en el moment de l’ofertori. 



14. Evitem aglomeracions en el moment de la sortida de l’Església. 

Evitem també fer grups per parlar o parlar massa estona. En tot 

moment cal fer servir EL SENY!!!  

 

Cal que tots i totes ens esforcem a mantenir aquestes normes de 

seguretat per AMOR els UNS ALS ALTRES, per tal de respectar les 

nostres pròpies vides i la dels altres. La comunitat cristiana ha de 

ser modèlica en la responsabilitat per protegir la vida i sobretot la 

dels més febles, i en el nostre cas, a les esglésies tenim moltes 

persones grans i cal que tots procurem molt respectar aquestes 

normes. 

 

Reus, 8 de maig de 2020 

 

Mn. Josep M. Gavaldà Ribot 

Rector de la Parròquia de Sant Francesc de Reus 

  

  


