



           
  

 Germans! 

 Ja fa dos mesos des de que començàrem l’estat d’alarma i 
cessaren totes les activitats pastorals presencials. Cert és que la 
Basílica ha estat oberta tots els matins de 10h a 13h per a la visita 
al Sagrari, la Mare de Déu i el sepulcre de la Sra. Pepa. Cada dia, 
des de l’inici del confinament, els sacerdots hem estat celebrant 
l’Eucaristia de manera privada, sense vosaltres presents, la 
Comunitat Parroquial, però sabem que heu estat ahí, seguint cada 
acte, cada celebració, unint-vos a la pregària al sò del volteig de la 
campana major en la consagració… i això ens ha mantés units en 
l’esperit. 
 Ara, segons les indicacions oferides pel Govern, a partir del 
dilluns 18 de maig podrem reprendre la celebració de l’Eucaristia 
amb la participació dels fidels, encara que amb un 30% de 
l’aforament.  
 En aquests últims dies, la Parròquia ha estat preparant-se per 
poder acollir-vos amb les majors garanties sanitàries, però és 
deure de tots complir els protocols i fer-los complir per tal 
d’assegurar les condicions òptimes i poder tornar poc a poc a la 
normalitat. Al llarg aquests últims dies hem intensificat la neteja 
del Temple i la seua desinfecció per garantir un espai òptim. 

 La Conferència Episcopal i l’Arquebisbat han establert una 
sèrie d’indicacions que tots hem de complir per mantenir els 
temples nets i segurs. En primer lloc i que és necessari remarcar, 
les persones majors deuen quedar-se a casa, de moment, i seguir 
les celebracions pels mitjans de comunicació. Cal fer un esforç en 
aquesta recomanació i recordar que l’Arquebisbe ha dispensat el 
precepte dominical fins la festa de Sant Pere i Sant Pau, el 29 de juny. 
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 Per a tornar a iniciar la vida pastoral amb les majors 
condicions de seguretat volem que feu vostres aquestes normes i 
protocols a seguir: 

1. L’accés a la Basílica es farà per la porta de la Capella de la 
Comunió, entrant per la Plaça Major. Aquesta serà l’única porta 
d’accés. 

2. Per accedir al temple és obligatori l’ús de la mascareta i guants  
(molt recomanable) i la desinfecció de mans amb gel 
hidroalcohòlic (dur de casa). 

3. L’aforament màxim de la Basílica, en aquest període, és de 120 
persones. Als bancs s’ha marcat amb etiquetes els llocs on es 
podeu ubicar. És imprescindible seguir aquesta norma per 
garantir la distància i seguretat. 

4. Els horaris de missa seran els mateixos: de dilluns a divendres a 
les 9h i les 19:30h. Els dissabtes a les 9h, 18h i 19:30h i els 
diumenges 9h, 12h i 19h. Per tal de no aglutinar-nos a les 
celebracions hem plantejat algunes prioritats: 

  MISSES DOMINICALS:  

   18h   Dissabte: Famílies amb xiquets 

Per a la resta de celebracions,  
vos demanem que sigueu comprensius. 

L’aforament s’ha de complir per garant de seguretat. 
Si en arribar a la Parròquia està complet,  

vos demanem que sigueu considerats  
i torneu a una altra celebració  

o la seguiu pels mitjans de comunicació. 
    



5. Durant aquest temps de confinament hem passat el final de la 
Quaresma, la Setmana Santa i gran part de la Pasqua. Ara ens 
retrobarem de nou amb el Senyor, però és necessari estar en 
pau i gràcia de Déu, és per això, que per tal de poder rebre el 
sagrament de la reconciliació cal demanar-ho als sacerdots 
que es trobaran a la Capella de la Comunió diàriament de 10h a 
13h i de 18:30h a 19:30h. Respecteu la distància, i en cas d’haver 
algú confessant-se espereu el torn amb seguretat. 

6. Per tal de rebre la Comunió, els fidels no es mouen del banc. 
Els sacerdots o ministres s’aproparan a distribuir la Comunió. 
En aquest moment s’ha de llevar els guants i desinfectar-se les 
mans abans i després de combregar. 

7. Referent a la col·lecta, al final del temple hi haurà dos 
columnes amb les cistelles per tal de poder dipositar la vostra 
almoina. També podeu fer-la efectiva per la pàgina web 
donoamiiglesia.es 

8. Per a les qüestions referides al Despatx Parroquial, de 
moment, tots els dubtes, encàrrecs d’intencions i altres, es 
parlarà directament amb el Rector, en l’horari en el que la 
Basílica estiga oberta. 8:30h a 13h i de 18:30h a 20:30h,           
per telèfon al 962421147 o enviant un correu electrònic  a: 
santjaumealgemesi@archivalencia.es  

9. Després de cada celebració s’ha de netejar els bancs per tal de 
garantir les condicions de desinfecció i neteja per a les següents 
celebracions. Aquelles persones que puguen col·laborar, poden 
comunicar-ho als sacerdots en accedir al Temple. 

 Moltes gràcies per la vostra col·laboració! Amb l’ajuda i el bon 
obrar de tots farem més fàcil la participació a les celebracions d’una 
manera segura. Demanem que la Mare de Déu ens done la Salut que 
tant desitgem i que sant Jaume i la Beata Josefa Naval siguen 
intercessors davant Déu per tot allò que li necessitem.  

Moltes gràcies! 
Joan Carles

Mare de Déu de la Salut, pregueu per nosaltres!

http://donoamiiglesia.es
mailto:santjaumealgemesi@archivalencia.es

