Komunikat kurii biskupiej (XVII)
Aktualizacja wytycznych dotyczących praktyk religijnych
Biorąc pod uwagę fakt, że liczba przypadków zakażonych COVIDEM-19 pozostaje na
wysokim poziomie oraz w oparciu o nowe rozporządzenia rządowe dotyczące ograniczenia
kontaktów międzyludzkich, ze skutkiem natychmiastowym w życie wchodzą następujące reguły
odnośnie praktyk religijnych:
A. Liturgia
Obowiązek noszenia maski dotyczy wszystkich uczestników liturgii przez cały czas jej trwania za
wyjątkiem kapłana odprawiającego Eucharystię lub osoby świeckiej prowadzącej nabożeństwo słowa
Bożego a także lektorów na czas wykonywania ich posługi.
Poza obowiązkiem noszenia maski podczas wszystkich nabożeństw obowiązuje także dwumetrowy
dystans. Miejsca stojące są zabronione. Dostępne miejsca siedzące powinny być oznaczone.
Obowiązek zachowania dystansu nie dotyczy osób mieszkających w jednym domu.
Dwumetrowy odstęp oraz noszenie maski podczas trwania liturgii dotyczy także śpiewaków,
kantorów, organistów, dyrygentów chórów.
Przypominamy, że:
•

maksymalna ilość osób mogących uczestniczyć w liturgii jest ograniczona do 100 osób.
Wcześniejsze zapisy są konieczne, jeśli szacuje się, że na liturgię może przyjść ponad 100
osób lub że istnieje ryzyko, iż zostanie przekroczona maksymalna liczba miejsc siedzących
w kościele.

•

surowo zakazana jest Komunia do ust.

Wiernych należy uczulić, że kolekta z 28 i 29 listopada jest przeznaczona na diecezjalne Dzieło
partage.lu (Bridderlech Deelen – Braterskie dzielenie się). Ofiary zostaną przeznaczone na
utrzymanie parafii.
B. Katecheza
Zaplanowane stacjonarne zajęcia katechetyczne są odwołane do końca bieżącego roku.
Msze lub nabożeństwa z udziałem dzieci są dozwolone, jeśli możliwe jest zachowanie
obowiązujących reguł sanitarnych (zob. Punkt A).
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C. Koncerty i spotkania duszpasterskie
Zaplanowane w kościołach lub kaplicach koncerty adwentowe i bożonarodzeniowe są odwołane.
Aż do końca roku do ścisłego minimum należy ograniczyć stacjonarne spotkania duszpasterskie.

Luksemburg, 24 listopada 2020 roku.
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