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16 липня 2021 

Слава Ісусу Христу! 

 

Дорогі Сестри та Брати у Христі,  

 

У понеділок, 12 липня 2021 р., Міністр охорони здоров'я у своїй заяві в Палаті громад 

підтвердив, що: «19 липня позначене черговим кроком вперед на нашому шляху до одужання», 

і прем'єр-міністр під час своєї прес-конференції заявив, «ми будемо дотримуватися нашого 

плану скасування законодавчих обмежень та зняття соціального дистанціювання». Як 

результат, ми виходимо на останній етап Дорожньої карти для Англії. Поки ми всі відчуваємо 

полегшення і дякуємо Господу за те, що законодавчі обмеження, накладені на наше життя, 

скасовуються, ми повинні пам'ятати, що пандемія ще не закінчена. 

 

Хоча Я з нашим духовенством прагнемо знову вітати вас усіх, ваша особиста безпека має 

першочергове значення. Давайте працюватимемо разом, щоб зменшити ризики, щоб 

забезпечити безпеку в наших церквах,. 

З цієї причини: 

 

1. Входячи до наших церков, будь ласка, дезінфікуйте свої руки. 

2. Більше не існує вимоги носити маски в приміщенні, але давайте заохочуватимемо один 

одного робити це для нашого взаємного захисту. 

3. Будь ласка, не цілуйте і не торкайтесь ікон та хрестів, які виставляються на вшанування. 

4. Святе Причастя роздаватиметься за поточною практикою (окремими ложками). 

 

Незважаючи на те, що з понеділка, 19 липня 2021 р., усі законодавчі обмеження будуть зняті, 

ми всі повинні нести свої обов’язки та відчувати відповідальність за безпеку себе та один 

одного. Будьте впевнені, що наші парафії - це безпечні місця для відвідування. Детальні 

Правила виходу з COVID-19 (4 етап) можна завантажити з нашого веб-сайту. 

 

Всіх вас я поручаю під покров Пресвятої Родини, нашого Господа і Спаса Ісуса Христа, 

Пресвятої Богородиці та святого і праведного Йосифа Обручника.  

 

Благословення Господнє на Вас,  

 

 

 

 

+ Кеннет  

Єпархіальний єпископ 


