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Den 22. december, 2020,

På baggrund af forværringen af smittesituationen anbefales det at
aflyse søn- og helligdagsmesserne til og med den 3. januar 2021
Kirkeministeriet har igen i dag, den 23. december skærpet sine retningslinjer for afholdelse af
gudstjenester. På ministeriets hjemmeside kan man læse følgende:
Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, har tidligere i dag holdt møde om
smitteudviklingen. På mødet drøftedes blandt andet resultaterne af en ny undersøgelse om
udbredelsen af en mere smitsom variant af en ny og muligvis mere smitsom corona-virus.
I betragtning af den traditionelle store kirkegang ved julegudstjenester har indsatsgruppen
derfor ud fra en samlet vurdering besluttet at udsende en klar anbefaling om, at der ikke synges ved
julegudstjenesterne i år. Indsatsgruppen anbefaler desuden, at dette års julegudstjenester afkortes
mest muligt og højst varer 30 minutter.
Disse anbefalinger er også indarbejdet i ministeriets seneste retningslinjer, som kan læses her.

På baggrund af forværringen af smittesituationen anbefales det at aflyse søn-og
helligdagsmesserne til og med den 3. januar 2021. Kirkerne må gerne være åbne, og der kan også
fejres messer om hverdagen forudsat, at messen er uden sang og ikke varer længere end 30
minutter. Man kan vælge den korteste bodsliturgi, nøjes med én læsning og evangeliet, lade
prædikenen vare ikke mere end to minutter, vælge den korteste eukaristiske bøn og være flere om at
uddele kommunionen. Hvis der ikke fejres messe, kan der under overholdelse af de nødvendige
sikkerhedsforanstaltninger foretages kommunionsuddeling.
Hvis offentlige søn- og helligdagsmesserne aflyses, opfordres man til at benytte sig af mulighed
for livestreaming af messerne. Midnatsmessen og messen 1. juledag i domkirken vil blive
livestreamet på www.katolsk.dk – tryk på ikonet i højre side med billedet af Sankt Ansgars Kirke.
I kvindelige ordenshuse kan messerne fejres som hidtil, eventuelt med udelukkelse af offentlig
adgang.
Hvis man ikke kan eller ønsker at deltage i de messer, der måtte blive fejret, anbefales det at holde
en andagt i hjemmet. Materiale og vejledning hertil findes på bispedømmets hjemmeside / gennem
dette link.

Efter den første meddelelse om, at det med en række skærpede restriktioner blev tilladt at afholde
julens gudstjenester, er de sidste anbefalinger fra Kirkeministeriet og sundhedsmyndighederne et
skår i juleglæden. Som kirke bør vi dog prioritere hindringen af coronasmitte højt.

Så trist det er ikke at kunne fejre eukaristien festligt og i fællesskab, ikke mindst til en fest som
julen, er vi ikke afskåret fra fællesskabet med Gud. Vi kan forene os med Ham i bøn og betragtning,
følge en tv-transmitteret eller livestreamet messe eller afholde den oven for nævnte husandagt. Det
er ikke det samme som at være fysisk til stede, men dog udtryk for et ønske om at deltage i, hvad
Kirken fejrer.

Trods de yderligt begrænsede muligheder for fejringen af julen ønsker jeg, at alle må få del i
festens glæde, også ved at gøre hjertet til et herberg, hvor der er plads til Frelseren.

+Czeslaw

