Οδηγίες για Θεία Λειτουργία, Εορτές, Μνημόσυνα, Εκκλησιασμό και
Σαραντισμό νεογνών παιδιών
Από 12η Απριλίου 2021, οι Θείες Λειτουργίες επιτρέπονται, κρατώντας απόσταση ο ένας
από τον άλλο 2 μέτρα με μάσκα και γάντια. Σας παρακαλούμε να καθίσετε εκεί που
υπάρχουν αριθμοί με την συνοδεία της εκκλησιαστικής επιτροπής μας. Σας παρακαλούμε
να μην συνυπάρχετε με άτομα που δεν είναι από το ίδιο σπίτι μέσα στην εκκλησία, εκτός
εκκλησίας μπορείτε να είσθε σε ομάδες μέχρι 6 ατόμων.
Για όσους δεν μπορούν να έλθουν στην εκκλησία, μπορούν να βλέπουν τις Θείες
Λειτουργίες μέσω ζωντανής μετάδοσης από την ιστοσελίδα μας. Σας παρακαλούμε να
πατήσετε εδώ.
Κάθε Σάββατο θα τελείται η Θεία Λειτουργία στα Αγγλικά από 9:30πμ μέχρι 10:30πμ,
κρατώντας απόσταση ο ένας από τον άλλο 2 μέτρα με μάσκα και γάντια. Σας παρακαλούμε
να καθίσετε εκεί που υπάρχουν αριθμοί με την συνοδεία της εκκλησιαστικής επιτροπής
μας. Σας παρακαλούμε να μην συνυπάρχετε με άτομα που δεν είναι από το ίδιο σπίτι μέσα
στην εκκλησία, εκτός εκκλησίας μπορείτε να είσθε σε ομάδες μέχρι 6 ατόμων. Σε
περίπτωση μεγάλης εορτής, η Θεία Λειτουργία θα τελείται στην Ελληνική και Αγγλική
γλώσσα (να δείτε την τελευταία σελίδα του περιοδικού της εκκλησίας μας που λέγετε
Αποστολή). Σας παρακαλούμε να πατήσετε εδώ.
Οι γιορτές θα γίνονται εντός της Θείας Λειτουργίας και προς το τέλος της.
Τα μνημόσυνα θα γίνονται μετά την Θεία Λειτουργία γύρω στις 12:30μμ. Θα σας
αφήσουμε μέσα στην εκκλησία μετά την Θεία Λειτουργία. Σας παρακαλούμε να ΜΗΝ
φέρνεται κόλλυβα και ψωμί αλλά μόνο να δώσετε τα ονόματα των κεκοιμημένων σας να τα
μνημονεύσουμε. Σας παρακαλούμε να καθίσετε εκεί που υπάρχουν αριθμοί με την
συνοδεία της εκκλησιαστικής επιτροπής μας. Για τα μνημόσυνα επιτρέπονται μέχρι 15
άτομα. Σας παρακαλούμε να μην συνυπάρχετε με άτομα που δεν είναι από το ίδιο σπίτι
μέσα στην εκκλησία, εκτός εκκλησίας μπορείτε να είσθε σε ομάδες μέχρι 6 ατόμων.
Ο Εκκλησιασμός-Σαραντισμός νεογνών παιδιών δεν γίνονται.
Οδηγίες για Προσωπική Προσευχή
Από 12η Απριλίου 2021, μπορούμε να έλθουμε στην εκκλησία για προσωπική προσευχή
(όταν δεν έχουμε Θεία Λειτουργία) για 10 λεπτά από 11:00πμ μέχρι 2:00μμ, κρατώντας
απόσταση ο ένας από τον άλλο 2 μέτρα, φορώντας μάσκα, κάνοντας χρίσει αντισηπτικού
χεριών και φορώντας γάντια. Αν δεν έχετε, μπορείτε να τα προμηθευτείτε από την
εκκλησία μας. Σας παρακαλούμε να μην συνυπάρχετε με άτομα που δεν είναι από το ίδιο
σπίτι μέσα στην εκκλησία, εκτός εκκλησίας μπορείτε να είσθε σε ομάδες μέχρι 6 ατόμων.
Σε κάθε περίπτωση που θέλετε να έλθετε εκτός οραρίου 11:00πμ μέχρι 2:00μμ,
παρακαλούμε όπως τηλεφωνήσετε πριν έλθετε στο τηλέφωνο της εκκλησίας στον αριθμό
01707 650147 έτσι να εξασφαλίσετε πως θα υπάρχει άνθρωπος στην εκκλησία.
Οδηγίες για Γάμους, Βαπτίσεις και Κηδείες
Από 12η Απριλίου 2021, οι οδηγίες για γάμους, βαπτίσεις και κηδείες θα είναι:

Γάμοι: Επιτρέπονται μέχρι και 15 άτομα ΜΟΝΟ, με υποχρεωτική χρήση μάσκας και τήρηση
μέτρων αποστασιοποίησης, δηλαδή απόσταση 2 μέτρων και έως 6 άτομα να κάθονται μαζί
από το ίδιο σπίτι και οι επόμενοι να κάθονται 2 μέτρα μακριά. Σας παρακαλούμε να
καθίσετε εκεί που υπάρχουν αριθμοί με την συνοδεία της εκκλησιαστικής επιτροπής μας.
Σας παρακαλούμε να μην συνυπάρχετε με άτομα που δεν είναι από το ίδιο σπίτι μέσα στην
εκκλησία, εκτός εκκλησίας μπορείτε να είσθε σε ομάδες μέχρι 6 ατόμων.
Βαπτίσεις: Επιτρέπονται μέχρι και 15 άτομα ΜΟΝΟ, με υποχρεωτική χρήση μάσκας και
τήρηση μέτρων αποστασιοποίησης, δηλαδή απόσταση 2 μέτρων και έως 6 άτομα να
κάθονται μαζί από το ίδιο σπίτι και οι επόμενοι να κάθονται 2 μέτρα μακριά. Σας
παρακαλούμε να καθίσετε εκεί που υπάρχουν αριθμοί με την συνοδεία της εκκλησιαστικής
επιτροπής μας. Σας παρακαλούμε να μην συνυπάρχετε με άτομα που δεν είναι από το ίδιο
σπίτι μέσα στην εκκλησία, εκτός εκκλησίας μπορείτε να είσθε σε ομάδες μέχρι 6 ατόμων.
Κηδείες: Επιτρέπονται μέχρι και 30 άτομα ΜΟΝΟ, με υποχρεωτική χρήση μάσκας και
τήρηση μέτρων αποστασιοποίησης, δηλαδή απόσταση 2 μέτρων και έως 6 άτομα να
κάθονται μαζί από το ίδιο σπίτι και οι επόμενοι να κάθονται 2 μέτρα μακριά. Σας
παρακαλούμε να καθίσετε εκεί που υπάρχουν αριθμοί με την συνοδεία της εκκλησιαστικής
επιτροπής μας. Σας παρακαλούμε να μην συνυπάρχετε με άτομα που δεν είναι από το ίδιο
σπίτι μέσα στην εκκλησία, εκτός εκκλησίας μπορείτε να είσθε σε ομάδες μέχρι 6 ατόμων.
Οι οδηγίες αυτές εκδόθηκαν την 12η Απριλίου 2021 από τον Πρωθυπουργό και την
κυβέρνηση μαζί με την έγκριση του Αρχιεπίσκοπου κ.κ. Νικήτα. Επειδή οι οδηγίες
ανανεώνονται τακτικά, σας παρακαλούμε να κοιτάξετε πιο κοντά στην ημερομηνία τις
βάπτισης, γάμου και κηδείας σας την ιστοσελίδα μας για τες τελευταίες οδηγίες.
Όταν έρχεστε στην εκκλησία, πρέπει να ακολουθήσετε τα πάρα κάτω:
1. Πλένετε τα χέρια σας καλά με αντισηπτικό.
2. Να περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα να στεγνώσουν τα χέρια σας και να
βάλετε τα γάντια.
3. Να βάλετε την μάσκα στο πρόσωπο σας κρατώντας τα σχοινιά και να βάλετε
καλά την μάσκα να καλύπτει την μύτη και το στόμα σας.
4. Κρατάτε απόσταση 2 μέτρων και να φοράτε την μάσκα σας όταν είσθε μέσα
στην εκκλησία.
5. Όταν φεύγετε από την εκκλησία από την πλευρική έξοδο (Νότια της
εκκλησίας) εις το μέσον της εκκλησίας στα αριστερά.
6. Όταν φύγετε, σας παρακαλούμε να πετάξετε την μάσκα και τα γάντια στα
καλάθια των σκουπιδιών έξω. Όταν βγάλετε τα γάντια σας, πρέπει να το
κάνετε με τέτοιο τρόπο να μην αγγίξετε το έξω μέρος των γαντιών με τα
χέρια σας.
Όταν μπαίνουμε όλοι μας στην εκκλησία, πρέπει να πλένουμε με αντισηπτικό τα χέρια μας,
να φοράμε γάντια και μάσκες σωστά και να μην κρέμονται από το πρόσωπο σας. Θα ήταν
καλύτερα να τα έχετε από σπίτι σας. Αν δεν έχετε, μπορείτε να τα αγοράσετε από την
εκκλησία μας.

Σας παρακαλούμε για την αυστηρή τήρηση των μέτρων οδηγιών γιατί σε αντίθετη
περίπτωση οι αρμόδιες αρχές δικαιούνται να εκδώσουν βαρύ πρόστιμο τουλάχιστον
£200 μέχρι £6,400 στην εκκλησία, αλλά και σε σάς.
Παρακαλώ θερμά ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες των επιτρόπων μας για το που θα
περιμένετε, πως θα μπείτε, και πως θα βγείτε από τον Ναό.
Οι κληρικοί και επιτροπές μας σας ευχαριστούν εκ των προτέρων για την καλή δική σας
συνεργασία και όλων μας φυσικά.
Ο Θεός να ευλογεί, οδηγεί και φυλάει εσάς και την οικογένεια σας σε αυτούς τους
δύσκολους και αβέβαιους καιρούς.
Ελπίζουμε να σας δούμε σύντομα με τες οικογένειες σας στην εκκλησία μας.
Σας ευχόμαστε ευλογημένη Καλή Αγία Εβδομάδα και Καλό Πάσχα.
Με πολλές ευχές
Ο Ιερατικώς Προϊστάμενος του Ναού
Πρωτοπρεσβύτερος
Ιωσήφ Παλιούρας

