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La Catedral nova de Lleida acull la
primera missa amb públic des de
l'inici de la pandèmia
Diversos fidels assisteixen a la missa de Sant Anastasi de Lleida tot i que encara
no s'ha entrat a la fase 1

Imatge de la Catedral nova de Lleida aquest dilluns | Lleida TV

Diversos fidels han assistit a la missa de Sant Anastasi d tot i que la regió de Ponent encara no ha
entrat a la fase 1 del desconfinament i per tant encara no es poden fer celebracions religioses
amb un 30% de l'aforament. La missa s'ha fet en honor al patró de la ciutat i coincideix amb les
Festes de Maig, que es van cancel·lar amb motiu de la covid-19.
El Bisbat de Lleida havia anunciat la celebració d'aquesta missa i també que seria retransmesa en
directe. També va recalcar que només es permetria l'assistència de fidels en cas que s'hagués
entrat a la fase 1. Fonts del mateix Bisbat han defensat que davant la presència de fidels se'ls ha
instat a complir les mesures de seguretat com guardar les distàncies.
El Bisbe de Lleida, Salvador Jiménez, ha estat l'encarregat de presidir la missa que s'ha celebrat
a partir de les 11 del matí a la Catedral Nova de Lleida. Durant la retransmissió de la missa s'ha
pogut veure com el mateix bisbe ha estat l'encarregat de repartir l'hòstia sagrada als fidels que
s'han atansat per combregar.
En cas que s'entrés en fase 1 del desconfinament, el Bisbat tenia previst que fos la primera
missa després de la represa del culte amb fidels, però finalment, es va excloure la regió de Ponent
d'aquesta desescalada i per tant encara no s'ha passat de la fase zero.
Fonts del Bisbat de Lleida han recalcat que davant aquesta circumstància no s'ha fet cap crida als
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fidels i que s'havia deixat clar que la missa seria sense fidels si encara s'estava en la fase zero.
Davant el fet que alguns d'aquests fidels han volgut assistir igualment a la missa, des del Bisbat
se'ls ha instat a complir les mesures de seguretat, com mantenir la distància de seguretat. Així
mateix, s'ha indicat que per tota la Catedral hi havia dispensadors de gel hidroalcohòlic.
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