Nadzwyczajne zasady życia parafialnego w czasach pandemii
Przeżywany obecnie czas zagrożenia epidemicznego wymaga odpowiedzialnego podejścia,
które musi uwzględniać troskę o zdrowie i życie członków Kościoła oraz duszpasterskie
wsparcie osób najbardziej potrzebujących. Dla realizacji tych celów ustala się następujące
zasady duszpasterskie i prosi się o ich przyjęcie oraz stosowanie.

Nabożeństwa
Publiczne nabożeństwa w kościołach i kaplicach ewangelickich na czas epidemii koronawirusa
SARS-CoV-2 są zawieszone. Dotyczy to także wszystkich spotkań parafialnych. Dlatego prosimy
o udział w nabożeństwach za pośrednictwem mediów.

Szczegóły dotyczące transmisji nabożeństw niedzielnych, świątecznych oraz tygodniowych
znajdziemy na stronie Kościoła luteranie.pl oraz na stronach parafialnych i profilach FB. W
przypadku osób starszych czy niekorzystających z Internetu prosimy członków ich rodzin lub
inne osoby o pomoc i przekazanie im informacji o nabożeństwach w mediach.

Oprócz transmisji bezpośrednich i nagrań trwale dostępnych na różnych kanałach w serwisie
YouTube ewangelickie nabożeństwa nadawane są również w mediach publicznych. Obecnie
potwierdzone są nabożeństwa w Niedzielę Palmową i Wielkanoc w TVP 3 o godz. 13.00 oraz
w Wielki Piątek w TVP 2 o godz. 17.00 i w PR Program 2 o godz. 18.00. Przewidziane są również
inne transmisje, których pora jest w trakcie ustalania, dlatego prosimy o bieżące sprawdzanie
informacji na stronie luteranie.pl.

Nabożeństwa czasu epidemii koronawirusa sprawujemy jako nabożeństwa Słowa Bożego lub
jako nabożeństwa Słowa Bożego ze spowiedzią. Nie odprawiamy obecnie nabożeństw z
sakramentem Wieczerzy Pańskiej, kierując się zasadą, że pełną społeczność z Chrystusem
będziemy mieli w realnej obecności przy Stole Pańskim w naszych kościołach i kaplicach. Nie
wyróżniamy też tych, którzy biorą udział w nabożeństwach nadawanych przez media. Oni też
nie przystępują do Stołu Pańskiego. Niech ten szczególny czas będzie również okresem
budzenia tęsknoty za realną społecznością z Chrystusem przy Jego stole.

Nabożeństwa domowe i pielęgnowanie wiary w domach
Oprócz spotkania ze Słowem Bożym poprzez media zachęcamy do organizowania nabożeństw
domowych. Ich porządek znajduje się w Śpiewniku ewangelickim (nr 966, s. 1493-1496 wyd.
3), a pomoc w praktycznym przeprowadzeniu takiego nabożeństwa znajdziemy na stronie
luteranie.pl. Zachęcamy również do korzystania z obszernego zbioru materiałów dotyczącego
życia chrześcijańskiego, umieszczonego w śpiewniku oraz z różnych wydań postylli,
modlitewników, zbiorów rozważań biblijnych, książki „Z Biblią na co dzień (w wersji
drukowanej lub aplikacji).

Na internetowych stronach parafialnych i profilach na FB oraz kanałach serwisu YouTube
znajdziemy także codzienne rozważania, nagrania szkółek niedzielnych dla dzieci, czy
materiały do nauczania religii i nauki konfirmacyjnej.

Sakrament Komunii Świętej u chorych
Ze względu na niebezpieczeństwo związane z możliwością wzajemnego zarażenia się
koronawirusem, zalecamy obecnie ograniczenie Komunii domowych do niezbędnego
minimum. Będziemy jej udzielać osobom chorym, znajdującym się w zagrożeniu życia.

Pogrzeby
W czasie trwania pandemii pogrzeby odbywają się bezpośrednio na cmentarzu, nad grobem
z udziałem maksymalnie 5 osób, oprócz prowadzącego duchownego i obsługi z firmy
pogrzebowej.

Nie przewidujemy możliwości przełożenia uroczystości pogrzebowych na czas po pandemii,
gdy więcej osób mogłoby w nich wziąć udział. Taka zasada wynika z duszpasterskiej troski, by
nie dochodziło do niebezpiecznych form przeżywania żałoby w postaci ciągłej lub ukrytej. Po
ustaniu pandemii parafie powinny zorganizować jedno nabożeństwa żałobne, które będzie
obejmowało tych wszystkich, którzy odeszli w jej trakcie. Będzie to okazja do wspólnego
wspomnienia osób zmarłych i do umocnienia się w wierze w nadziei zmartwychwstania do
życia wiecznego.

Chrzest Święty
Decyzję w sprawie terminu sprawowania Chrztu Świętego należy każdorazowo uzgodnić z
proboszczem parafii. Za każdym razem należy zachować zasadę, iż w kościele nie znajduje się
więcej niż 5 osób (rodzice, chrzestni i osoba chrzczona). Z tego względu, ustalone terminy
Chrztu Świętego można przesunąć na czas późniejszy.

Ślub kościelny
Uroczystość ślubu kościelnego jest możliwa, aczkolwiek obowiązują również ograniczenia co
do liczby osób biorących w nich udział (do 5 osób). W związku z tym zalecamy ich przeniesienie
na czas późniejszy.

Konfirmacja
Kwiecień w praktyce duszpasterskiej w parafiach był czasem intensyfikacji pracy z
konfirmantami. Jednak ze względu na przerwanie normalnego cyklu nauczania, zalecamy
przesunięcie zwyczajowego terminu konfirmacji. Konfirmacja, potwierdzenie dojrzałości
chrześcijańskiej, to święto rodzinne i parafialne. Decyzje w tej sprawie winny zapaść w
poszczególnych diecezjach, a nowe terminy konfirmacji powinni ustalić proboszczowie parafii
w konsultacji z rodzicami konfirmantów.

Wzajemna troska
Wiara jest czynna w miłości. Pamiętajmy w tych ciężkich czasach o sobie nawzajem, w czynie
i w modlitwie, szczególnie o tych, którzy są starsi czy schorowani. Czasem wystarczy telefon,
dobre słowa, kontakt przez komunikator internetowy. W innej sytuacji może być potrzebna
konkretna pomoc, zrobienie zakupów, wizyta w aptece. Tak praktycznemu sprawdzeniu
podlega nasze chrześcijaństwo i wzajemna odpowiedzialność za członków ciała Jezusa
Chrystusa, Kościoła.

Pamiętajcie, wasi duszpasterze pozostają do dyspozycji w różnych formach (telefony, inne
media), służą rozmowami duszpasterskimi, mogą zorganizować pomoc, będą o was pamiętać
w modlitwie. Kontaktujmy się wzajemnie, pamiętajmy o siebie nawzajem.

Dziękujemy za zrozumienie sytuacji, życzliwość i dostosowanie się do koniecznych ograniczeń
i zasad organizacyjnych w służbie liturgicznej i duszpasterskiej. Jesteśmy wdzięczni za odzew,
będący wyrazem wdzięczności oraz wasze wsparcie w tym trudnym dla wszystkim czasie.

Wszystkim, którzy przyczyniają się dziś na wielu płaszczyznach do aktywnej służby Kościoła,
serdecznie dziękujemy.

Życzymy wszystkim Bożej opieki, zdrowia, sił, cierpliwości i doświadczenia prawdziwego
pokoju w tym trudnym czasie.
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