PARRÒQUIES DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L’HEURA
Informació de cara al reinici de la missa dominical presencial
Benvolgudes i benvolguts,
Per indicació del Bisbe de Girona (Disposició del 6 de maig de 2020), a la nostra diòcesi
el reinici progressiu de l’eucaristia dominical amb la participació presencial de fidels
està previst a partir del 31 de Maig de 2020, diumenge de Pentecosta.
Caldrà tenir en compte, això sí, de manera estricta, un conjunt de consideracions i de
mesures de prevenció sanitària que seguiran vigents els propers mesos. Aquestes
mesures han estat establertes per la Conferència Episcopal Espanyola i pel Ministeri de
Sanitat, i convenientment adaptades a la realitat de les nostres parròquies:
1. Continua vigent la dispensa del precepte dominical, de tal manera que es
convida a les persones més grans, malaltes o en situació de risc, que valorin amb
tota llibertat la conveniència o no d’assistir presencialment a la missa. Mentre
considerin més oportú no fer-ho, poden seguir participant de les celebracions que
es retransmeten en directe per diferents canals de comunicació i fent la comunió
eucarística espiritual.
2. L’aforament màxim permès a les esglésies serà de fins a 1/3 de la seva
capacitat (Fase 1) i de fins a la meitat de la seva capacitat (Fase 2), respectant
sempre la distància de seguretat entre els fidels assistents a l’eucaristia (d’1,5
a 2 metres). Aquesta distància també s’haurà de respectar durant l’entrada i la
sortida de la celebració, evitant agrupar-se en un espai reduït, tan dins com fora
del temple.
3. Caldrà fer ús de mascareta protectora abans, durant i després de la celebració.
4. No hi haurà aigua beneïda a la pila de l’entrada. Tampoc no estarà permès de
tocar o besar imatges/objectes de devoció i la porta romandrà oberta per tal
d’evitar tocar els poms a l’entrar i sortir del temple.
5. A l’entrada de l’església i en un lloc visible hi haurà disponible gel
hidroalcohòlic per a qui en vulgui fer ús en començar o en finalitzar la celebració.

6. No es repartirà directament el Full Parroquial i no es distribuiran cantorals ni
fulletons de cap mena. Tampoc no està permesa la participació de cors de
cantaires.
7. La cistella de la col·lecta no es passarà durant l’ofertori. Es deixarà a l’entrada
de l’església perquè pugueu fer la vostra aportació en sortir de la missa.
8. El celebrant es desinfectarà les mans abans de l’oració sobre les ofrenes i
novament abans i després de distribuir la comunió.
9. S’evitarà el contacte físic en el gest de la pau i la comunió es donarà sempre
a la mà, respectant la distància necessària entre uns i altres i sense dir el diàleg
individual (“El cos de Crist - Amén”). Això es dirà col·lectivament abans de
distribuir l’eucaristia en silenci.
10. Els bancs i les portes es desinfectaran abans de cada celebració, com també
l’ambó i tots els espais i objectes que s’hagin d’utilitzar durant la celebració.

AVÍS IMPORTANT:
Cal que tots fem un esforç de comprensió i entenguem la necessitat d’aplicar a
consciència aquest conjunt de mesures davant la Covid-19, tenint present que
tothom està exposat al risc de contagi i que el problema sanitari que representa es
mantindrà fins que no es disposi d’un tractament segur per a fer front a la malaltia.
Per això, a l’espera d’anar veient quina és l’evolució cap a una nova normalitat,
durant els propers mesos la missa tindrà lloc cada diumenge a les 10:30h,
però temporalment i de forma transitòria, SEMPRE A L’ESGLÉSIA DE
MONELLS. L’Església de Sant Genís de Monells és prou àmplia per a complir
còmodament amb les distàncies de seguretat exigides i compta amb les condicions
més aptes per implementar totes les mesures. D’aquesta manera també unifiquem
l’obligació de neteja freqüent en un sol temple i no dispersem esforços ni recursos.
D’altra banda, el fet que l’església de Monells estigui situada als afores del nucli
urbà, també ens evitarà aparcar el cotxe o concentrar-se a la plaça del poble, com
seria el cas de Cruïlles o Sant Sadurní.
Per a qualsevol consulta o aclariment, podeu trucar-me al 669 69 77 62 .
Miquel Calsina,
Rector
17/5/2020

