
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- deixa que surtin primer les files que hi ha al darrera teu 

- no deixis en cap moment ni la mascareta ni els guants al banc 

- a l’agenollar-se evita tocar el banc i també la cara 

- intentar ocupar primer els bancs del davant i escull un seient a 
distància de seguretat dels altres participants 

- romandre amb la mascareta i els guants ficats 

- utilitzar gel hidroalcohòlic 

- ser responsable d’ajudar als pobres i als qui més pateixin les 
conseqüències d’aquesta pandèmia 

- arribar amb temps a la missa per a evitar aglomeracions 

- portar preferiblement el cabell recollit 

- portar la mascareta i els guants ficats 

- seguir les celebracions pels mitjans de comunicació si no 
t’és possible assistir-hi 

- respectar sempre les normes de les autoritats sanitàries 

- no es farà la col·lecta en l’ofertori sinó a la sortida de la 
missa 

- el sacerdot celebrant desinfectarà les seves mans al 
començar el cànon de la missa 

- els altres ministres de la comunió desinfectaran les seves 
mans abans de distribuir-la 

- el calze, la patena i els copons estaran coberts ambla 
“pal·lia” 

- el saludo de la pau podrà substituir-se per un gest evitant el 
contacte directe 

- el diàleg individual de la comunió (“El Cos de Crist”. 
“Amén”), es pronunciarà de forma col·lectiva després de la 
resposta “Senyor no soc digne…”, distribuint-se 
l’Eucaristia en silenci 

- si el sacerdot fos d’edat s’establiran ministres extraordinaris 
de l’Eucaristia per a distribuir la comunió 

p r o t e g e i x   l a   t e v a   e s g l é s i a   -   p r o t e g e i x   l a   t e v a   s o c i e t a t 

protocol de mesures per a evitar el contagi de la COVID-19 al tornar a missa 

què has de fer tu abans d’anar a missa 

- desinfecció contínua del temple, bancs, objectes litúrgics,... 
- mantenir buides les fons de l’aigua beneïda 
- evitar aglomeracions a l’entrada i la sortida del temple 
- mantenir obertes les portes de l’església a l’entrada i a la 

sortida per tal que no es tinguin que tocar els poms, 
manetes,… 

- oferir gel hidroalcohòlic o algun desinfectant similar, a 
l’entrada i la sortida de l’església 

- organitzar, amb persones responsables, l’obrir i tancar les 
portes d’entrada al temple 

- organitzar la distribució del fidels en el temple 
- organitzar l’accés a l’hora de combregar respectant la 

distància de seguretat ( 1’5 m) 
- organitzar la sortida ordenada de l’església al finalitzar, 

evitant agrupacions de persones a la porta 
- augmentar el número de celebracions quan l’afluència no 

permeti mantenir la distància de seguretat 

- netejar les sabates a l’entrada del temple 

de què s’ha d’encarregar el mossèn 

- quedar-te a casa si ets persona de risc, gran o malalta 

- haver-te rentat les mans 

- portar a la butxaca solució hidroalcohòlica 

-evitar anells, polseres i collars 

- ser responsable en la convivència per a evitar l’expansió de 
la malaltia 

 

- seguir les pautes i recomanacions sanitàries quan vagis a 
l’església per a les celebracions o per a la pregària personal 

- evitar tocar-te ells ulls, el nas i la boca 

- evitar tocar les manetes, poms,… 

- evitar tocar qualsevol superfície 

- al combregar fes-lo preferentment amb la mà; si desitges 
combregar amb la boca quedat al final; no et treguis la mascareta 
(simplement baixa-la); si portes els guants ficats, treu-te’ls 

- mantenir sempre la distància mínima de 1’5 m inclús en la fila per 
anar a combregar 

- al sortir no deixis de mantenir la distància de seguretat 

què has de fer durant la missa 

recordem i 
tinguem en 

compte 
que… 

- el Sr. Bisbe dispensa del precepte de participar en la Missa dominical en tant que duri aquesta 
situació 

- després de setmanes sense expressar comunitàriament la nostra fe en els temples, volem recuperar 
progressivament la normalitat de la vida eclesial. 

- s’estableix l’aforament màxim dels temples (1/3 en la primera fase i 1/2 en la segona) i respectar la 
distància de seguretat 

- ens unim en la pregària comú que referma la fraternitat 
- supliquem la gràcia del Senyor i la llum de l’Esperit Sant per a discernir el que Déu ens vol dir en 

aquesta circumstància. 
- ens fiquem sota la protecció maternal de Santa Maria de Natzaret 

- els sacerdots i els seus col·laboradors hauran de fer un 
esforç per a facilitar la celebració i la pregària, observant les 
mides organitzatives i higièniques 


