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 72/2020  رقم بروتوكول                      2020  آذار 14  في مونتلاير، 

 

 . كالغاريمدينة ا في التدابير الوقائية من فيروس الكورون: الموضوع

 

 ، شالا ميعزيزي أبون
 

 تحية بالرب يسوع،
 

    كالغاري أبرشية قرار صدور بعد و واآلخذ في التصعيد،   حول تفشي فيروس كورونا  نشهدهالتطّور الذي بعد 
حتى إشعار آخر، واالكتفاء بالقداديس اليومية   هابإلغاء كافة قداديس وصلوات أيام السبت واألحد في كنائس

 ، والنشاطات الصغيرة
 

الصليب، والتعليم  ومن ضمنها رتبة درب وزياح أيضاً  النشاطات كافة تعليق التقيّد بهذا القرار و أطلب إليك 
األخويات  وفرق الكّشاف ولقاءات ومدرسة اللغة العربية ودورات اإلعداد للمناولة األولى  المسيحي

 . والحركات الرسولية والشبيبة
 

 :  في حال إقامة القداديس اليومية )ضمن مجموعات صغيرة(  يةت اآل بالتوجيهات الوقائيةالتقيّد الى  كما أدعوك
 

 توزيع السالم بالتحية.  •

ر فعّال قبل تسليمهم األواني.  •  تطهير يدي حاملي التقادم بمطّهِّ

 هذه الظاهرة. إعطاء المناولة باليد إلزامياً حتى انتهاء  •

 الكتب الطقسيّة في أيدي المؤمنين قدر المستطاع. الحّد من استعمال  •

 أجران المياه المقّدسة. إفراغ  •

 التعقيم الدوري لألمكنة واألواني.  •

أي عوارض غير مألوفة الى تجنّب الحضور الى الكنيسة حفاظاً   من يعانون الذين  األشخاص دعوة •
)يُعفى ضميريّاً من فريضة المشاركة في القداس اإللهي أو أي صالة جماعية في الكنيسة   على الجميع 

 . بأي عوارض مرضية مرتبطة بالفيروس(كل مؤمن يشعر 
 

 على بيّنة منها وهي كاآلتي: أصبحت األساسية المهمة التي باالحتياطات كما أذّكرك
 

 :للكهنة وخدام المذبح

 غسل اليدين جيداً بالماء والصابون أو استعمال مطّهر فعّال بالطريقة نفسها قبل القداس. •

 "Intinctionواستبدال الشرب منه قبل مناولة المؤمنين بـ"الغمس" "الكأس  نفس من المناولة تجنب •

 تطهير اليدين قبل المناولة وبعدها بمطّهر فعّال )أمام أعين المؤمنين(. •
 
 

 مكتب األسقف 



2 
 

 بشكل عام:

 )مؤمنين وموّظفين وغيرهم( على غسل اليدين باستمرار. تشجيع َمْن َحولَك •

 باليد. الوجه لمس تجنب •

 الكوع. في والعطس السعال •

 المصافحة. تجنب •

 
 

دعو كل أبنائنا للصالة من  أونعود بعدها الى نشاطاتنا الرعوية. ووإنّي أسأل هللا أن تمّر هذه الضيقة سريعاً 
 بنعمته. جميعاً  الرب يحفظنا راجين أن  أجل المرضى والمصابين وبلسمة جراح أهالي الضحايا 

 
 ، صالتيمحبتي ومع 

 
 
 
 

 
 


