WYTYCZNE ODNOŚNIE CELEBRACJI LITURGICZNYCH, UROCZYSTOŚCI PIERWSZEJ
KOMUNII, KATECHEZY I PIELGRZYMEK DIECEZJALNYCH
W kontekście aktualnego kryzysu związanego z koronawirusem, po rządowym ogłoszeniu
stanu kryzysu w Luksemburgu, kuria biskupa informuje, że poniższe wytyczne ze skutkiem
natychmiastowym wchodzą w życie w dniu 20 marca i obowiązują przynajmniej do 30 kwietnia:
1. Celebracje liturgiczne: Decyzje podane do wiadomości publicznej w dniu 13 marca o
odwołaniu celebracji liturgicznych będą obowiązywać do 30 kwietnia. Ksiądz arcybiskup
udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa w Eucharystii.
2. Wielki Tydzień i Święta Zmartwychwstania Pańskiego: Tak samo jak w przypadku mszy
świętych, które kapłani odprawiają prywatnie, nie jest dozwolona fizyczna obecność
wiernych, tak samo ta zasada obowiązuje podczas celebracji Wielkiego Tygodnia (w
Niedzielę Palmową, w Mszy krzyżma, w Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, w
liturgii Wielkiego Piątku, w Wigilię Paschalną oraz w Niedzielę Wielkanocy). Kapłani
otrzymają praktyczne wskazówki o obchodach Wielkiego Tygodnia oraz dystrybucji olejów
świętych. Wierni są zaproszeni do uczestnictwa w wyżej wymienionych celebracjach
sprawowanych przez księdza arcybiskupa lub biskupa pomocniczego dzięki bezpośredniej
transmisji z katedry. Godziny celebracji w odpowiednim czasie zostaną podane na stronie
internetowej www.cathol.lu Poza tym dzieci w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę nie będą
chodzić po ulicach z kołatkami. («Klibberen»). Sakrament spowiedzi jest możliwy jedynie
poza konfesjonałem oraz z zachowaniem środków ostrożności. W kwestiach duszpasterskich
kapłani i sekretarki są dostępni pod numerami telefonu danej parafii. Kolekta wielkopostna
na wsparcie dzieł charytatywnych diecezji została przełożona na inny termin.
3. Pierwsza Komunia i bierzmowanie: Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej i
bierzmowania zaplanowane do końca maja są odwołane. Nowe daty zostaną zaproponowane
dopiero po ustaniu kryzysu związanego z koronawirusem.
4. Chrzty, śluby i msze pogrzebowe również muszą zostać przełożone. Nowe daty zostaną
wyznaczone dopiero po ustaniu kryzysu związanego z koronawirusem. Pochówek na
cmentarzu może odbyć się tylko w gronie najbliższej rodziny. Woda święcona do pokropienia
trumny bądź urny będzie niedostępna. Nowe daty zostaną ustalone dopiero po ustaniu kryzysu
związanego z koronawirusem.
5. W wspólnotach zakonnych i monastycznych nabożeństwa odbywają się bez udziału
wiernych niebędących członkami tychże wspólnot.
6. Katecheza: Do czasu wznowienia zajęć szkolnych nie będzie żadnych zajęć katechetycznych

dla dzieci i młodzieży w parafiach. Materiały dla katechetów i rodziców są dostępne na stronie
www.cate.lu , która jest na bieżąco aktualizowana [w przypadku polskiej katechezy, ojcowie
przesyłają materiały drogą elektroniczną].
7. Parafie: Sekretarki i sekretarze w parafiach są do dyspozycji wiernych, biura parafialne są
jednak zamknięte.
8. Msza święta radiowa (transmisja na żywo): W uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
msza święta radiowa będzie transmitowana z kościoła w Bruch o godzinie 10.30 (dok.lu,
cathol.lu i 2. RTL Tele). Wszyscy wierni są zaproszeni do uczestnictwa we mszy świętej
radiowej o godzinie 9.00 (dok.lu i cathol.lu, retransmisja o godz. 10.00) lub o 11.00 (2. RTL
Tele). Msza święta w języku portugalskim jest transmitowana w każdą niedzielę o 9.00 w

Radio Latina. Codziennie na żywo są transmitowane nabożeństwa z katedry. Więcej
informacji na ten temat na stronie www.cathol.lu
9. Święcenia kapłańskie przewidziane na dzień 9 maja są przełożone na późniejszy termin.
Pielgrzymki diecezjalne
- Oktawa ku czci Najświętszej Maryi Panny Pocieszycielki Strapionych: Biorąc pod uwagę
obecną sytuację oktawa maryjna odbędzie się w dniach od 2 do 17 maja bez fizycznego udziału
wiernych. Z katedry będą transmitowane różne nabożeństwa, zwłaszcza nabożeństwo eucharystyczne
z kazaniem o 16.00. Pielgrzymki parafii i wspólnot do katedry z okazji oktawy odbędą się w dniach
od 10 do 18 października 2020 roku. Więcej informacji podamy w późniejszym czasie.
- Pielgrzymka ku czci Matki Bożej Fatimskiej do «Baessent» (Wiltz), zaplanowana na 21 maja
2020 roku, została odwołana. Wspólnota portugalska jest zaproszona do uczestnictwa w uroczystej
mszy świętej i procesji w dniu 13 października 2020 w ramach nadzwyczajnej pielgrzymki do Matki
Bożej Pocieszycielki Strapionych.
- Procesja tańcząca w Echternach: Stowarzyszenie Świętego Wilibrorda po konsultacji z
odpowiednimi władzami sanitarnymi zdecyduje i do wiadomości publicznej poda czy odbędzie
procesja tańcząca w Echternach, zaplanowana na 2 czerwca (wtorek po Zesłaniu Ducha Świętego).
- Diecezjalna pielgrzymka do Lourdes: W późniejszym terminie poinformujemy, czy odbędzie się
narodowa pielgrzymka do Lourdes zaplanowana w dniach od 19 do 25 lipca 2020 roku.
- Misterium Męki Pańskiej w Oberammergau przez organizatorów zostało przeniesione aż na rok
2022. Z tej też racji zostały odwołane cztery pielgrzymki diecezjalne do Oberammergau.
Obchody święta diecezji zaplanowane na 19 czerwca, w ramach obchodów 150. lecia diecezji, zostały
przeniesione na późniejszy termin.
Wszystkie wydarzenia w Luxembourg School of Religion & Society i Centrum Jana XIII są odwołane
do 19 kwietnia.

