NOWE WYTYCZNE ODNOŚNIE SPRAWOWANIA LITURGII ORAZ KATECHEZY
Zmiana prawa mającego na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa pociąga
za sobą następujące zmiany w praktykach religijnych.
A. Liturgia, spotkania i koncerty
Maksymalna liczba uczestników liturgii została ograniczona do 100 osób nie licząc osób
koniecznie potrzebnych do jej przebiegu, czyli kapłanów, diakonów, kantorów, dyrygentów chórów
czy też lektorów, jeśli ci ostatni miejsce w prezbiterium zajmują przed rozpoczęciem liturgii.
Obowiązek noszenia maseczki dotyczy wszystkich uczestników przez cały czas trwania liturgii
za wyjątkiem kapłana, który przewodniczy Eucharystii a także lektorów i kantorów podczas
wypełniania ich funkcji.
Poza tym obowiązek noszenia maseczki, dwumetrowy dystans obowiązuje podczas każdej
Eucharystii czy nabożeństwa, w których uczestniczy więcej niż 10 osób. Ciągle zabrania się stać
w czasie liturgii. Miejsca siedzące powinny być oznaczone. Obowiązek zachowania dystansu nie
dotyczy osób mieszkających w jednym domu.
Dwumetrowy dystans obowiązuje także śpiewaków, organistów i dyrygentów chórów. Zalecane
jest, aby także te osoby w czasie trwania liturgii nosiły maseczkę.
Wcześniejsze zapisy na msze święte są konieczne, jeśli szacuje się, że podczas liturgii
zgromadzi się więcej niż 100 osób lub że zostanie przekroczona maksymalna liczba dostępnych
miejsc w kościele.
Z racji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i ograniczonej liczby uczestników liturgii
należy zadbać o odpowiednią ilość mszy świętych.
Aż do nowego rozporządzenia do koniecznego minimum ograniczone są wszelkie spotkania.
Jeśli nie można odwołać koncertów, należy zastosować się do wyżej wymienionych reguł, a
mianowicie: obowiązkowo nosić maseczkę, zachować dwumetrowy dystans, zarezerwowane
miejsca, ilość uczestników ograniczona do 100 osób.
B. Katecheza
Biorąc pod uwagę aktualną ilość infekcji i możliwy do przewidzenia rozwój wydarzeń, aby
zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom katechezy oraz katechetom, należy zastosować się do
następujących wytycznych:
Po wakacjach z okazji Wszystkich Świętych katecheza zasadniczo odbywa się w systemie
zdalnym.
Jeśli pozwalają na to wymogi sanitarne, to do wakacji z okazji Bożego Narodzenia przynajmniej
raz każda grupa gromadzi się fizycznie. Dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej
gromadzą się fizycznie przynajmniej dwa razy. Podczas tych spotkań obowiązkowo należy nosić
maseczkę, zalecany jest dwumetrowy dystans.
Z zachowaniem reguł podanych w punkcie A dozwolone są msze i nabożeństwa z udziałem
dzieci.

Powyższe rozporządzenia obowiązują do 31 grudnia 2020 roku
C. Modlitwy w dniu Wszystkich Świętych
W załączniku znajdziecie zbiór modlitw do prywatnego użytku wiernych na uroczystość
Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Teksty można pobrać także ze strony: www. cathol.lu
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