
 
 
 

 
 

 
 
 

Direttivi rigward miżuri ta’ prevenzjoni ta’ tixrid  
tal-imxija tal-Covid-19 waqt ir-Randan u l-Ġimgħa Mqaddsa  2021 

 
 

1. INTRODUZZJONI 

1.1 B’konsultazzjoni mal-awtoritajiet tas-saħħa, l-Isqfijiet ħarġu dawn id-direttivi 

rigward ċ-ċelebrazzjonijiet waqt ir-Randan u l-Ġimgħa Mqaddsa 2021, filwaqt 

li tibqa’ tittieħed kull prekawzjoni possibbli biex titrażżan l-imxija tal-Covid-19.  

 

2. APPLIKABILITÀ 
  

2.1 Dawn il-miżuri jidħlu fis-seħħ fi żmien ir-Randan u waqt il-Ġimgħa Mqaddsa.  

 

2.2 Ksur ta’ dawn il-miżuri jipperikolaw is-saħħa pubblika, u jistgħu jwasslu  

għal miżuri ta’ infurzar min-naħa tal-Awtoritajiet Ekkleżjastiċi. 
 

2.3 Rigward miżuri waqt il-liturġija tat-tridu tal-Għid, se jkunu qed jinħarġu direttivi 

aktar ’il quddiem. Madanakollu, wieħed jista’ jibda jippjana fejn jista’ jarma 

l-Artal tar-Reposizzjoni biex dan ikun jista’ jintlaħaq mill-aktar ammont ta’ nies 

possibbli.  

 
3. NOTI ĠENERALI 

 
3.1 Kull miżura ta’ mitigazzjoni oħra maħruġa mill-Arċidjoċesi għandha tibqa’ tiġi 

osservata fi żmien tar-Randan u l-Ġimgħa Mqaddsa, sakemm ma jkunx 

speċifikat mod ieħor. 

 

3.2 Ma għandhom isiru ebda purċissjonijiet kemm barra u kemm fil-knisja, għajr 

dawk stipulati f’xi direttivi. 

 

3.3 Fil-knejjes jistgħu jintramaw biss ix-xbihat qaddisa tar-Redentur, il-Vara l-Kbira 

(jew Kurċifiss) u tad-Duluri. Għall-Għid il-Kbir, fejn hemm id-drawwa, jista’ 

jintrama l-Irxoxt. Dawn għandhom jinħarġu u jidħlu lura f’posthom b’mod privat 

u b’mod li jinvolvi l-inqas nies possibbli. Ma għandhomx isiru purċissjonijiet 

bihom kemm barra u kemm ġewwa fil-knisja.  
 

3.4 Fil-postijiet fejn hu normali li numru ta’ nies jinġabru biex jesprimu d-devozzjoni 

tagħhom, għandu jiġi mmarkat mal-art, post fejn jistgħu jieqfu biex filwaqt li 

jesprimu d-devozzjoni tagħhom, ikunu qed josservaw id-distanza ta’ sigurtà. 

Dawn ix-xbihat u l-post fejn huma merfugħin ma għandhomx jintmissu 

min-nies, u lanqas mhu permess li jitbiesu. Dan għandu jkun indikat b’mod ċar 

permezz ta’ tabelli.   



 
 

 
 
 

 

3.5 L-ebda xbieha ta’ qima ma għandha titqiegħed fil-bieb tal-knisja. 
 

3.6 Għandha tingħata attenzjoni biex l-armar li jintuża ma jinvolvix ħafna nies 

f’daqqa.  

 

3.7 F’dan iż-żmien ma għandhomx isiru wirjiet organizzati mill-Knisja (jew gruppi 

tagħha) jew f’post amministrat mill-Knisja jew entitajiet tagħha.  

 

4. L-ERBGĦA TAL-IRMIED 

 
4.1 Iċ-ċelebrazzjoni tal-bidu tar-Randan għandha ssir skont kif stipulat fid-direttivi 

għaċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa.  

 

4.2 Ir-rit tal-irmied għandu jsir hekk: wara li tingħad it-talba tal-barka fuq l-irmied u 

jiġi mraxxax bl-ilma mbierek, is-saċerdot idur lejn il-ġemgħa u jgħid darba 

waħda biss għal kulħadd il-formula li tinsab fil-Missal Ruman: “Indmu u emmnu 

fil-bxara t-tajba” jew “Ftakar bniedem li trab kont u trab għad terġa’ ssir”. 

Imbagħad, is-saċerdot jilbes il-maskra jew il-visor, jaħsel idejh bis-sanitizer u 

jersaq lejn dawk li jkunu bilwieqfa f’posthom biex iroxx l-irmied fuq rashom 

mingħajr ma jsir kuntatt u mingħajr ma jgħid xejn.  
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