Viu la missa des de casa

Viu la missa des de casa
Segueix les misses de cada dia i del diumenge a través de les diferents
plataformes digitals, televisions i ràdios
16 març, 2020 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

«El coronavirus ha posat en estat d’alerta el nostre món», així comença el cardenal Omella la
seva carta pastoral amb motiu de l’emergència sanitària del COVID-19. «Ens agafa por a tots,
una certa dosi d’incertesa, de preocupació i d’angoixa» relata l’arquebisbe de Barcelona,
però també ho veu com «una gran oportunitat perquè tots, sacerdots i laics, ens convertim
en agents evangelitzadors amb el nostre testimoni d’entrega, de pregària i d’amor». Per això,
«queden suspeses totes les celebracions públiques de l’Eucaristia», tot i que el senyor
cardenal recorda que «és important explicar a tots els ﬁdels que poden seguir devotament la
celebració de la Santa Missa per televisió o per ràdio».

|1

Viu la missa des de casa

Troba els horaris de les misses del territori

Pel

que

fa

a

l’arxidiòcesi de Barcelona, la missa de cada dia de la catedral es retransmetrà a les 19.15 h;
així com la missa del diumenge, a les 19 h, a través de la pàgina web diocesana i també per
Ràdio Estel. Per anar seguint les diferents misses diàries ho poden fer des d’internet cada
dia, a les 7 h del matí a través del canal YouTube del Vaticà. També ho poden seguir per la
televisió de dilluns a dissabte, a TRECE, a partir de les 11 h
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A més, davant d’aquest nou panorama, la Llibreria Claret ofereix la possibilitat de seguir els
textos litúrgics de la missa amb la versió premium de l’aplicació La Missa de Cada Dia, de
manera gratuïta, a tots els usuaris.
Tot i això, pels ﬁdels que ho necessitin, l’accés a la Catedral quedarà restringit a la pregària
en l’horari de matins, de 10.00 h a 13.00 h i de tardes de 16.30 h a 19.00 h. Durant aquest
horari, hi haurà disponible un sacerdot per a l’atenció dels ﬁdels.
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