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Αγαπητοί μου αδελφοί, αδελφές και παιδιά εν Χριστώ, Χριστός Ανέστη!

Οι ειδικές συνθήκες καθημερινότητας που προκλήθηκαν από την πανδημία του κορονοϊού μας ανα-
γκάζουν να λάβουμε περιοριστικά μέτρα και στην Ενορία μας.

Από την 1η Μαΐου 2020, η κυβέρνηση της Έσσης επέτρεψε και πάλι σε όλες τις θρησκευτικές κοινότη-
τες να διοργανώνουν εκδηλώσεις με κοινό. Προϋπόθεση είναι η ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρων που 
πρέπει να τηρείται μεταξύ των ανθρώπων. Λόγω αυτής της απαίτησης, ο μέγιστος αριθμός των πι-
στών, οι οποίοι επιτρέπεται να βρίσκονται στον Ναό κατά την ώρα τελέσεως των ιερών ακολουθιών, 
προσδιορίζεται στους 60 πιστούς ανά Ακολουθία ή Θ. Λειτουργία στην Ενορία μας.

Οι ενορίτες που επιθυμούν να εκκλησιαστούν στις επόμενες ημέρες σίγουρα θα είναι πολλοί. Γι’ αυτό είναι 
απαραίτητη μια πειθαρχημένη καί ρυθμισμένη προσέλευση και απαιτεί από όλους μας θυσίες. 

Μέτρα για την αποφυγή διαδόσεως του κορωνοϊού:

Ερχόμαστε στο Ναό και δηλώνουμε συμμετοχή  στην κεντρική είσοδο του Ναού.

Σας παρακαλούμε να προσέρχεστε εγκαίρως στο Ναό.

Σας παρακαλούμε να επιλέγετε για επίσκεψη στον Ναό μόνο ΜΙΑ Θ. Λειτουργία ή Ιερά Ακολου-
θία  την εβδομάδα, ώστε να μπορέσουμε περισσότεροι να εκκλησιαστούμε.

Σας παρακαλούμε να έχετε κατανόηση εάν δεν σας επιτραπεί η είσοδος στον Ναό, λόγω πλη-
ρότητας του μεγίστου αριθμού ατόμων.

Κατόπιν συνεννόησης θα οριστεί να προσέλθετε στην επόμενη Θεία Λειτουργία

Η είσοδος και η έξοδός μας γίνεται με τάξη.

Τηρούμε όλη την ώρα αποστάσεις 1,5 – 2 μέτρα.

Χρησιμοποιούμε μάσκες και αντισηπτικό.

Αρτοκλασίες, κόλλυβα κ.ο.κ. θα διαβάζονται αλλά δεν θα μοιράζονται κατ΄άτομο.

Αποφεύγουμε χειραψίες, εναγκαλισμούς και συνωστισμούς.

Ακολουθούμε τις οδηγίες των συνεργατών της Ενορίας.

Παρακαλώ για την προστασία όλων μας να προσαρμοσθούμε στις παραπάνω υποδείξεις. Σας εύ-
χομαι ολόψυχα υγεία, δύναμη και υπομονή. Ευχόμαστε σύντομα να μπορέσουμε να συναντηθού-
με στον Ναό μας γιά να κάνουμε όλοι μαζί την προσευχή μας, χωρίς κανέναν περιορισμό.

Με ευχές καί ευλογίες
Ο ιερέας σας π. Γεώργιος & το εκκλησιαστικό συμβούλιο
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Δήλωση συμμετοχής στις Ι. Ακολουθίες στο Ναό μας


