Всечесні Отці!
На підставі Декрету Конгрегації Божественного культу та дисципліни таїнств від 19
березня 2020 року (Прот. N 153/20) та беручи до уваги складний час, який
переживаємо з приводу пандемії COVID-19, пропонуємо вказівки та деякі поради
відносно звершення літургії під час Великодніх свят 2020 року:
ЗАГАЛЬНО














Не переносимо дати Пасхи. У визначений час святкуємо Пасхальне Тридення.
У випадку продовження карантину щодо участі в Літургіях Великого Тижня і
зокрема Пасхального Тридення треба дотримуватися вказівок державної влади.
Єпископи в катедральному храмі та священики в парафіяльних храмах звершать
літургійні таїнства Пасхального Тридення з обмеженою участю вірних, згідно
розпоряджень влади. Нехай повідомлять усіх парафіян про час початку літургії у
даний день, щоб вони могли духовно об’єднатись у молитві у власних оселях.
Треба зазначити, що далі, аж до відкликання, продовжується диспенса від
обов’язку участі в недільних Службах.
Було б добре, щоб вірні долучилися до літургії Пасхального Тридення за
посередництвом трансляцій. Якщо це неможливо можна порадити вірним
проводити Літургії по домах, у формі Літургії Слова.
Щоб відчути інтенсивний характер Великого Тижня заохотити вірних до
Літургії Годин та інших молебнів, які варто проводити у родинному колі.
Добре б було налаштувати трансляції найважливіших літургій з важливих
осередків дієцезії. Заохотити вірних побожно, достойно і активно в них брати
участь, а не просто дивлячись в екран як на звичайну передачу. Важливо, щоб це
були трансляції наживо, а не в запису. Треба повідомити вірних про години
таких трансляцій, щоб вони брали живу участь в Літургії.
Пригадуємо, що вірні, які беруть участь у Св. Месі через засоби масової
інформації, оскільки не можливо зробити цього фізично, можуть приймати
духовне Св. Причастя. Це означає збудити у своєму серці гаряче прагнення
єдності з Ісусом, з глибини серця благати Господа увійти до душі своєї,
очистити її від плям і вад та освятити її. В момент споживання Пресвятих Дарів
священником можна стати на коліна, або прийняти іншу позицію, яка
виражатиме честь, любов і пошану.
Кодекс Канонічного права (кан. 960-961) чітко вказує, що якщо фізична
присутність пенітента неможлива, використовуються інші способи примирення,
а не сповідь. Кожного разу, коли є серйозна причина і немає можливості
висповідатися, то вірні можуть збудити акт досконалого жалю, що включає в
себе намір якнайшвидше висповідатися». Катехизм Католицької Церкви в №
1452 пояснює, що «жаль, що випливає з любові до Бога, возлюбленого понад
усе, називається досконалим жалем або жалем з любові. Такий жаль прощає
повсякденні (легкі) гріхи. Він також приносить прощення смертних гріхів, якщо
містить в собі тверде рішення приступити до Сповіді, коли це буде можливим.
Обов’язком душпастирів є пояснення вірним цих можливостей примирення
(розмістити його на веб-сайті парафії, або помістити його на дошці оголошень
при вході у храм).

Сповідь за допомогою електронних засобів зв'язку (наприклад, телефону, обміну
миттєвими повідомленнями тощо) неможлива. Святий Престол ніколи не дозволяв
сповідати по телефону, а всі попередні заяви прямо забороняють сповідати "на
відстань" і вказують на те, що у віртуальному просторі немає "таїнств".




Коли священники служать Св. Месу у концелебрі, приготування чаші,
споживання з неї та пурифікацію, слід робити виключно головному служителю.
Інші священники нехай приймають Пресвяті Дари через занурення.
Похоронні обряди слід відправляти виключно біля місця поховання, або перед
крематорієм, тобто, на відкритому просторі, а не вдома чи у храмі. Кількість
осіб, які беруть участь у похованні, згідно з рішенням уряду не повинна
перевищувати 10. Гріб повинен бути закритим. Рідні не повинні цілувати
померлого. Похоронні компанії могли б використовувати відеозв’язок, щоб
дозволити сім’ям брати участь у похоронному обряді.

ПАЛЬМОВА (ВЕРБНА) НЕДІЛЯ


Було б добре, щоб вірні долучилися до літургії Пальмової Неділі за
посередництвом трансляцій. Якщо це неможливо вірні можуть по домах
провести домашню Літургію Господніх Страстей: початкове хресне знамення,
літургійні читання з Вербної неділі, після Євангелія - молитва вірних, Отче наш,
благословення для мирян.

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕР - МЕСА МИРА


Месу мира єпископ звершує у цьому році винятково в присутності деканів та
священиків катедри або конкатедри.

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕР - МЕСА ГОСПОДНЬОЇ ВЕЧЕРІ




Якщо не буде дозволено участі вірних в Літургії, священик (з іншими
священиками у співслужінні) має право відправити Літургію без вірних. У
цьому випадку пропускається обряд вмивання ніг та виставлення Пресвятих
Дарів у «Гробі Господньому». Пресвяті Дари зберігатимуться в
дарохранительниці.
Було б добре, щоб вірні долучилися до літургії Меси Господньої Вечері за
посередництвом трансляцій. Якщо це неможливо вірні можуть по домах
провести Літургію Слова, читаючи читання з Меси Господньої Вечері. Літургію
можна завершити молитвою вірних, Отче наш, благословенням для мирян.

ВЕЛИКА П’ЯТНИЦЯ




Заохотити вірних у цей день до строгого посту: хто може - на хлібі і воді.
Запропонувати вірним у цей день молитися Літургією Годин, можливо навіть
усіма канонічними годинами, включно з Годиною Читань.
Було б добре організувати у цей день трансляції Хресної Дороги і Літургії
Великої П’ятниці з катедральних и парафіяльних храмів. Спосіб участі вірних
єпископ визначає, виходячи з актуальної ситуації.








Під час Літургії Великої П’ятниці у Вселенській молитві треба встановити
особливу молитву за хворих, за померлих і за тих, хто знаходиться у ситуації
розгубленості (це згідно з вказівками Месалу, Missale Romanum, стор. 314, п. 13)
Для тих, хто бере участь в Літургії Великої П’ятниці, адорацію Хреста треба
зробити без фізичного контакту з ним.
Було б добре, щоб вірні долучилися до літургії Великої П’ятниці за
посередництвом трансляцій. Якщо це неможливо вірні можуть по домах
провести Літургію Слова Великої П’ятниці та зробити вдома адорацію Хреста.
Можна порадити участь у трансляції папської Хресної Дороги.

ВЕЛИКА СУБОТА





Заохотити вірних у цей день продовжити піст (за бажанням).
Запропонувати вірним у цей день молитися Літургією Годин, можливо навіть
усіма канонічними годинами, включно з Годиною Читань.
По домах вірні можуть продовжувати адорацію Хреста - до вечірніх годин дня.
Немає посвячення святкових страв в храмах - посвячення здійснює батько
(голова) родини перед святковим (пасхальним) сніданком (текст Молитви в
додатку).

ПАСХАЛЬНА ВІГІЛІЯ








Пасхальна Вігілія правиться лише у катедральних і парафіяльних храмах, у тій
мірі, як на це дозволяє реальна можливість, окреслена компетентними органами.
Пропускається Літургія Світла. Пасхал просто запалюється. Процесія
пропускається. Відразу розпочинається пасхальне провіщення (Exsultet). Після
цього розпочинається Літургія Слова. У Літургії Хрещення відновлюються
тільки хрестильні обітниці. Потім слідує Євхаристійна літургія.
Було б добре, щоб вірні долучилися до Вігілії за посередництвом трансляцій.
Можна порадити участь у трансляції папської Літургії.
Ті, які жодним чином не можуть приєднатися до Пасхальної Вігілії, яка
звершується у храмі чи за посередництвом трансляцій, хай моляться Годиною
Читань, вказану на Неділю Великодня.
Щодо Пасхальної Вігілії в монастирях, семінаріях, чернечих спільнотах рішення
приймає дієцезіальний єпископ.
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