Iubiți credincioși,
Vă scriem din încredințarea Părintelui Olimpiu pentru a vă anunța că se reia săvârșirea
Sfintelor Slujbe cu participarea enoriașilor în biserică.
Prima slujbă va fi mâine, vineri 1 octombrie, când de la ora 10:00 se săvârșește Sfânta
Liturghie cu ocazia Praznicului Acoperământului Maicii Domnului.
Totodată, vă rugăm să ne acordați ajutorul dumnevoastră, fără de care nu vom putea relua
cu bine activitatea în biserică.
Contextul socio-sanitar actual impune cu urgență asumarea responsabilă a îndatoririlor
care revin fiecăruia de a lua la cunoștință și de a respecta măsurile de protecție sanitară.
Consecințele laxismului și indiferenței pot fi ireparabile.
Vă rugăm să NU veniți dacă :
1.
Aveți simptome ca : febră, tuse, dificultate respiratorie, pierdere de odorat și ̸ sau
gust, oboseală mare și ̸ sau dureri musculare fără să fie în legătură cu un efort fizic, etc .
( Symptômes, transmission et traitement | Gouvernement du Québec (quebec.ca));
2.

Recent ați fost în contact cu o persoana bolnava de COVID;

3.

Sunteți în așteptarea rezultatului la un test COVID;

4.
Ați călătorit în ultimele 14 zile în exteriorul Canadei și NU sunteți considerat
protejat adecvat contra bolii COVID-19. Sunteți considerat protejat adecvat:
a. după 7 zile și mai mult de la a doua doza de vaccin anti COVID;
b. după 7 zile și mai mult de la o doza de vaccin anti-COVID dacă ați avut COVID cu
mai mult de 6 luni în urma;
c. dacă ați avut COVID în ultimele 6 luni sau mai puțin.
Vă reamintim că :
Riscul apariției complicațiilor grave este mult mai mare la persoanele în vârsta, dar poate
apărea și la adulții tineri. Riscul de deces urmare a complicațiilor respiratorii grave
(Pneumonie sau Sindrom respirator acut) este mai ridicat la:
1.

persoanele care au 70 de ani și mai mult

2.

persoanele care au sistemul imunitar deficient

3.
persoanele care au comorbidități ca diabetul, boli pulmonare, boli cardiace și boli
renale.

Din această cauză, reluarea slujbelor în biserică se va face cu respectarea strictă a
măsurilor specificate de guvern și de autoritățile sanitare, dintre care amintim
următoarele:

MESURES EN COURS AU QUÉBEC
Mises à jour le 25 août 2021
Lieux de culte
•Maximum 250 personnes
• Assistance limitée à 500 personnes à l’extérieur qui doivent demeurer assises
• 1 m ferme entre les personnes de résidences différentes si les personnes restent en
silence ou
• 2 m ferme entre les personnes de résidences différentes si les personnes parlent ou
chantent
• Personnes doivent demeurer assises
• Masque obligatoire (peut être retiré une fois assis, les personnes doivent rester en
silence ou parler à voix basse)
Mesures en cours au Québec (quebec.ca)

Duminică, 3 octombrie, Sfânta Liturghie va începe de la ora 9:00, ca de obicei, iar
cateheza (zoom) de la ora 20:00.
Ne rugăm Maicii Domnului să ne apere pe toți cu Prea-Sfântul și Cinstitul Său
Acoperământ!
Zi binecuvântată!
Consiliul parohial al Bisericii Sf. Mina, Blainville

