Aan alle parochianen van de parochie H. Maria Magdalena
Beste parochiaan,
Ten aanzien van de liturgische vieringen in het algemeen en de viering van Palmzondag en het
Paastriduum in het bijzonder hebben de Nederlandse bisschoppen de maatregelen in relatie tot het
coronavirus aangescherpt. Zij hebben dit gedaan overeenkomstig 1) de aangescherpte maatregelen
die de burgerlijke overheid op 23 maart heeft aangekondigd en 2) de decreten die de Congregatie
voor de Eredienst en de Regeling van de Sacramenten op 19 maart over het Paastriduum en coronapandemie en op 25 maart over de Goede Week en Paastriduum heeft uitgevaardigd. In dat kader
geeft de Bisschop van Breda voor zijn bisdom nadere aanwijzingen en aanbevelingen. Deze zullen
apart worden aangeduid. In het kort komen de maatregelen hierop neer:
Publieke vieringen
Er dienen geen publieke vieringen plaats te vinden tot en met Pinksterzondag (31 mei).
Uitzonderingen hierop zijn de vieringen van huwelijken en uitvaarten. De voorwaarden vindt u
hieronder.
Besloten vieringen in parochies:
- Besloten, dus zonder volk, mogen vieringen alleen plaatsvinden in aanwezigheid van de
daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren.
- Alle geldende strikte maatregelen op het gebied van afstand, hygiëne en gezondheid dienen
in acht te worden genomen.
- De heilige communie kan niet worden uitgereikt omdat de voorgeschreven afstand van
anderhalve meter niet kan worden gehandhaafd en het delen van de heilige communie
onveilig kan zijn.
Huwelijken en uitvaarten
- Vieringen van huwelijken en uitvaarten mogen plaatsvinden in aanwezigheid van maximaal
29 personen.
- De Nederlandse Bisschoppen bevelen aan deze vieringen zo sober en klein mogelijk te
houden.
- Alle geldende strikte maatregelen op het gebied van afstand, hygiëne en gezondheid dienen
in acht te worden genomen.
- De heilige communie kan niet worden uitgereikt omdat de voorgeschreven afstand van
anderhalve meter niet kan worden gehandhaafd en het delen van de heilige communie
onveilig kan zijn.
Deelname van de gelovigen aan de Eucharistieviering op afstand
- De Eucharistie is allereerst de viering, waarin de Heer de gelovigen laat delen in zijn
Paasmysterie. Voor deelname aan de eucharistieviering op afstand wordt aan de
parochianen de suggestie gedaan om op zondagochtend de landelijke viering bij te wonen
op OP2, uitgezonden door RKK-NCRV.
-

Voorafgaande aan deze viering kunt u kijken naar ‘Ons eigen half uur’, waarin door onze
eigen pastores kort ingegaan wordt op het thema, de voorbede en de gebedsintenties van
onze parochie gebeden worden.

Openstellen van de kerk
- De Nederlandse Bisschoppen bevelen aan de kerken waar mogelijk open te stellen voor
gelovigen voor gebed, voor het opsteken van een kaars en / of om een gave voor de
voedselbank te brengen.

-

De Mariakapel in Effen en de kapel in de Martinus kerk open zijn voor gebed.
Alle geldende strikte maatregelen op het gebied van afstand, hygiëne en gezondheid dienen
in acht te worden genomen.
Palmzondag
- De Herdenking van de intocht van de Heer in Jeruzalem moet binnen in gewijde gebouwen
gevierd worden.
De palmtakjes worden in Princenhage in de Mariakapel neergelegd. Ook in Effen worden ze
in de Mariakapel neergelegd en in Prinsenbeek bij de pastorie, zodat de gelovigen deze
kunnen meenemen met inachtneming van de maatregelen op het gebied van afstand,
hygiëne en gezondheid.
Ziekenzalving
- Het wordt aan het oordeel van de priester overgelaten de zieke te zalven.
- In plaats van de zieke te zalven kan de zieke ook op afstand worden gezegend.

