DIRETTIVI RIGWARD MIŻURI TA’ PREVENZJONI TA’ TIXRID TAL-IMXIJA
TAL-COVID-19 WAQT IR-RANDAN U L-ĠIMGĦA MQADDSA 2021
1.
1.1

2.

INTRODUZZJONI
B’konsultazzjoni mal-awtoritajiet tas-saħħa, l-Isqfijiet ħarġu dawn id-direttivi
rigward iċ-ċelebrazzjonijiet waqt ir-Randan u l-Ġimgħa Mqaddsa 2021, filwaqt
li tibqa’ tittieħed kull prekawzjoni possibbli biex titrażżan l-imxija tal-Covid-19.

APPLIKABBILTÀ

2.1

Dawn il-miżuri huma fis-seħħ fi żmien ir-Randan u waqt il-Ġimgħa Mqaddsa
2021.

2.2

Ksur ta’ dawn il-miżuri jistgħu jipperikolaw is-saħħa pubblika, u jistgħu jwasslu
għall-miżuri ta’ infurzar min-naħa tal-Awtoritajiet Ekkleżjastiċi.

3.

NOTI ĠENERALI

3.1

Kull ċelebrazzjoni liturġika għandha ssir bil-qima kollha, iżda mhux b’tul żejjed.

3.2

Il-liturġija għandha tkun animata b’mużika adattata u li tgħin lil dawk li qed
jipparteċipaw fiha biex jidħlu fi spirtu ta’ talb. Madankollu, minħabba r-riskju
għas-saħħa li dan jġib miegħu, l-animazzjoni mużikali għandha ssir bl-inqas
nies possibbli waqt li jkunu rispettati wkoll il-miżuri maħruġa mill-Awtoritajiet
tas-Saħħa. L-użu ta’ strumenti mużikali tan-nifs mhuwiex permess.

3.3

Kull miżura ta’ mitigazzjoni oħra maħruġa mill-Arċidjoċesi għandha tibqa’ tiġi
osservata fi żmien ir-Randan u l-Ġimgħa Mqaddsa, sakemm ma jkunx
speċifikat mod ieħor.

3.4

Ma għandhom isiru ebda purċissjonijiet kemm barra u kemm fil-knisja, għajr
dawk stipulati fid-direttivi.

3.5

Fil-knejjes jistgħu jintramaw biss ix-xbihat qaddisa tar-Redentur, il-Vara l-Kbira
(jew Kurċifiss) u tal-Madonna 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.

3.6

Fil-postijiet fejn numru ta’ nies jinġabru biex jesprimu d-devozzjoni tagħhom,
għandu jiġi mmarkat post mal-art fejn jistgħu jagħmlu dan filwaqt li josservaw
id-distanza ta’ sigurtà.

3.7

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.

3.8

L-ebda xbieha ta’ qima (jew xorta oħra) ma għandha titqiegħed fil-bieb
tal-knisja.

3.9

Għandha tingħata attenzjoni biex l-armar li jintuża ma jinvolvix ħafna nies
f’daqqa.

3.10

F’dan iż-żmien, ma għandhomx isiru wirjiet organizzati mill-Knisja (jew gruppi
tagħha) jew f’post amministrat mill-Knisja jew entitajiet tagħha.

4.

ĦADD IL-PALM

4.1

It-tifkira tad-daħla tal-Mulej f’Ġerusalemm u t-tberik tal-palm u ż-żebbuġ jista’
ma jsirx u jsir id-dħul sempliċi (it-Tielet Forma) kif jinsab fil-Missal Ruman.

4.2

It-tifkira tad-daħla tal-Mulej f’Ġerusalemm u t-tberik tal-palm u ż-żebbuġ jista’
jsir b’dan il-mod:

4.2.1 Il-friegħi għandhom jitqassmu lin-nies huma u deħlin jew jitpoġġew fuq
is-siġġijiet/bankijiet minn qabel. Ma għandhomx jitħallew nies jagħżlu u
jieħdu l-friegħi taż-żebbuġ huma.
4.2.2 Is-saċerdot jista’ jmexxi ċ-ċelebrazzjoni minn fuq iz-zuntier, minn fejn il-bieb
tal-knisja, jew minn xi post ieħor addattat fil-knisja, inkluż minn fuq l-artal.
Il-kongregazzjoni għandha tipparteċipa f’din il-parti tal-liturġija minn postha.
Wara li jsir ir-rit tat-tifkira tad-daħla tal-Mulej f’Ġerusalem, is-saċerdot jista’,
waqt il-purċissjoni tad-dħul, idur mal-poplu u jroxx l-ilma imbierek fuq
il-friegħi li jkunu f’idejn il-poplu jew ibierek il-poplu minn fuq l-artal.
4.2.3 Fil-purċissjoni tad-dħul għandhom jipparteċipaw biss il-kleru u l-abbatini.
4.3

Il-kumplament tal-quddiesa ssir skont id-direttivi rigward miżuri ta’ prevenzjoni
waqt quddies bil-preżenza tal-pubbliku.

4.4

Ir-rakkont tal-Passjoni jista’ jsir fil-forma qasira tiegħu kif stipulat fil-lezzjonarju.

5.

ĦAMIS IX-XIRKA

5.1

F’każ ta’ ħtieġa pastorali, Mons. Arċisqof qed jagħti l-permess biex ssir
quddiesa oħra filgħaxija.

5.2

F’din iċ-ċelebrazzjoni, għandu jitħalla barra r-rit tal-ħasil tar-riġlejn.

5.3

F’xi knejjes, hi drawwa, li f’Ħamis ix-Xirka t-tqarbin tal-fidili jsir b’żewġ speċi.
Din is-sena, dan m’għandux isir.

5.4

Wara l-ewwel quddiesa, ma jkunx hemm it-translazzjoni tas-Sagrament.

5.5

It-translazzjoni tas-Sagrament għandha ssir biss waqt it-tieni quddiesa, u tkun
magħmula mill-anqas nies possibbli. Għandhom jipparteċipaw biss il-kleru,
l-abbatini u nies oħra li jkunu qed jassistu fis-servizz biss.

5.6

L-Artal tar-Reposizzjoni għandu jintrema f’post li jista’ jkun viżibbli mill-aktar
ammont ta’ nies possibbli. Dan ma għandux jintrama fuq il-presbiterju.

5.7

F’każ ta’ ħtieġa pastorali, jekk ma jkunx hemm Artal tar-Reposizzjoni,
is-Santissmu Sagrament jista’ jitqiegħed fit-tabernaklu. F’dan il-każ,
is-Sagrament għandu jitneħħa nhar il-Ġimgħa l-Kbira f’nofsinhar.

5.8

Fil-lejl ta’ Ħamis ix-Xirka, is-seba’ riflessjonijiet magħrufa bħala s-seba’ visti:

5.8.1 Għandhom isiru mingħajr ma jkun hemm dħul u ħruġ mill-knisja bejn
riflessjoni u oħra. Il-poplu li jkun qed jipparteċipa għandu jibqa’ f’postu u ma
jkunx hemm ċaqliq bla bżonn fil-knisja.
5.8.2 Hu ssuġġerit li dawn ir-riflessjonijiet ma jiħdux fit-tul u bejn sett riflessjonijiet
u ieħor, jitħalla ftit ħin għat-talb fis-silenzju kif ukoll biex in-nies ikunu jistgħu
joħorġu mill-knisja u jidħlu nies oħra.
5.8.3 Ma għandhomx jiġu organizzati visti li jitolbu lill-poplu jżur aktar minn knisja
waħda.
5.8.4 Minħabba li normalment ikun hemm numru konsiderevoli ta’ nies li jistgħu
jkunu dieħla u ħierġa mill-knisja fl-istess ħin, għandu jkun hemm bieb
assenjat għad-dħul u ieħor għall-ħruġ.
5.8.5 Waqt il-ħin kollu li knisja tkun miftuħa, mal-bieb irrid ikun hemm ushers li:
a)
b)
c)

Jieħdu t-temperatura ta’ min ikun dieħel;
Jaraw li jiġi applikat sanitiser;
Jaraw li ma jinqabiżx l-ammont massimu ta’ nies permessibbli fil-knisja;

d)

Jaraw li fil-knisja jkun hemm ordni u n-nies joqogħdu fil-postijiet assenjati
biex jitħarsu l-miżuri.

6. IL-ĠIMGĦA L-KBIRA
6.1

Waqt li l-knisja tkun miftuħa filgħodu, minħabba li hu mistenni li jkun hemm
numru ta’ nies konsiderevoli li jistgħu ikunu dieħla u ħierġa mill-knisja fl-istess
ħin, għandu jkun hemm bieb assenjat għad-dħul u ieħor għall-ħruġ.

6.2

Waqt il-ħin kollu li l-knisja tkun miftuħa, mal-bieb irid ikun hemm ushers li:
a)
b)
c)
d)

6.3

Jieħdu t-temperatura ta’ min ikun dieħel;
Jaraw li jiġi applikat sanitiser;
Jaraw li ma jinqabiżx l-ammont massimu ta’ nies permessibbli fil-knisja;
Jaraw li fil-knisja jkun hemm ordni u n-nies joqogħdu fil-postijiet assenjati
biex jitħarsu l-miżuri.

It-tifkira Solenni tal-Passjoni tal-Mulej tista’ ssir darba biss, u għandha ssir
waranofsinhar.

6.3.1 Iċ-ċelebrazzjoni tista’ ssir bħas-soltu, filwaqt li tirrispetta l-miżuri li jkun
hemm fis-seħħ, bl-eċċezzjoni tal-bews tas-Salib. Minflok il-bews tas-Salib,
għandu jsir mument qasir ta’ Adorazzjoni tas-Salib. Il-poplu għandu jibqa’
f’postu.

7.

IL-VĠILI TAL-GĦID

7.1

Iċ-ċelebrazzjoni tista’ ssir bħas-soltu bid-differenza li l-poplu ma jinġabarx
ħdejn il-bieb ta’ barra għat-tberik tan-nar imma jsegwi minn postu.

7.2

Iċ-ċelebrazzjoni tal-Magħmudija tista’ ssir skont id-direttivi maħruġa
għall-amministrazzjoni ta’ dan is-sagrament, jiġifieri, ma għandhiex issir
magħmudija b’immersjoni, għandu jintuża ilma differenti għal kull kandidat u
ż-żejt għandu jiġi applikat b’tajjara differenti għal kull kandidat.

7.3

F’xi knejjes hi drawwa li fil-Vġili tal-Għid it-tqarbin tal-fidili jsir b’żewġ speċi. Din
is-sena, dan m’għandux isir.

7.4

Ma hemmx diffikultà biex isir il-mixegħla tax-xemgħa tal-poplu miġbur fil-knisja
u l-irxix tal-ilma imbierek fuq il-fidili. Ix-xemgħat għandhom jitqassmu lin-nies
huma u deħlin jew jitpoġġew fuq is-siġġijiet/bankijiet minn qabel.

7.5

Jekk waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-Vġili tal-Għid isir it-tberik tal-ilma, dan jista’
jitbierek fi fliexken żgħar u jitqassam lil min ikun jixtieq.
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