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Всечеснішому духовенству, богопосвяченим особам і вірним мирянам
Єпархії Пресвятої Родини в Лондоні
Христос Рождається! Славіте Його!
9 січня 2021 року я видав розпорядження про те, що наші парафії тимчасово припинять публічні Божественні
Літургії в Англії. Це рішення було дуже непростим і базувалося на широких консультаціях, у тому числі з
медичними працівниками. Я розумію, що призупинення публічних богослужінь було дуже стресовим для всіх нас,
особливо для нашого дуже відданого духовенства. Ми пропонували щоденні онлайн-трансляції Божественної
Літургії, а також щоденні проповіді. Наше духовенство продовжує молитися за наших вірних і, де це можливо,
відвідує наших вірних у лікарні.
Я висловив намір переглянути ситуацію та продовжувати консультації з духовенством та якомога більшою
кількістю мирян, щоб з'ясувати, коли було б можна відновити публічні богослужіння в наших парафіях та місійних
пунктах.
Враховуючи вище сказане, я впевнений, що публічні богослужіння тепер повинні відправлятися, у тих парафіях де
це можливо. Отже, я повідомляю, що з суботи 6 лютого 2021 року наші церкви знову будуть відкриті для
публічного богослужіння. Тим не менше, ми повинні й надалі дуже суворо дотримуватися правил захисту від
COVID-19. Якщо хтось із нашого духовенства вважає, що парафія, в якій вони служать, ще не готова відкритися,
ми повинні поважати це рішення.
Я нагадую вам про умови, за яких ми можемо знову відкритись:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Божественна Літургія не повинна тривати довше однієї години;
Похорони можуть проводитись, але з обмеженою кількістю людей, не перевищуючи державних приписів,
і вони не повинні тривати довше однієї години;
Не допускається окроплення людей або предметів Святою водою;
До подальших вказівок не може бути благословення домів або відвідування домів священнослужителями;
В часі перебування в храмі необхідно постійно та неухильно дотримуватися соціальної дистанції;
Носіння масок у церковних приміщеннях є обов'язковим.
Не дозволено спільного чи хорового співу, лише одна людина може співати відповіді. Тільки одній людині
дозволено співати колядки в церкві;
Нам не дозволено спілкуватися в наших церковних приміщеннях або поза церквою - на автостоянках тощо.

Прошу Вас, надалі молитися до нашого Господа, щоб страждання, які ми всі відчуваємо через цю пандемію, скоро
були припинені. У цих складних обставинах я Вас поручаю під покров Пресвятої Родини, нашого Новонародженого
Господа і Спаса Ісуса Христа, Пресвятої Богородиці та святого і праведного Йосифа Обручника.
Благословення Господнє на Вас,
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