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Kære medbrødre, kære søstre, kære øvrige troende, 

  

   Sammen med resten af samfundet har vi som kirke været udfordret af coronapandemien og 

hørt om og erfaret dens trussel mod folkesundheden og indvirkning på vitale aktiviteter i sam-

fundet. Siden marts, da de første restriktioner blev pålagt af de civile myndigheder, har det stør-

ste savn for os været at undvære den offentlige fejring af eukaristien, ikke mindst søndagsmes-

sen. Dertil kommer aflysningen af de mange førstekommunioner og firmelser og den dertil hø-

rende afsluttende undervisning samt andre aktiviteter, vi har taget for givet. I denne tid har det 

været en hjælp til erfaring af fællesskabet omkring eukaristifejringen, at der i flere menigheder 

er blevet tilbudt livestreaming af messer og andre gudstjenester, og jeg siger tak til alle, der har 

lagt kræfter i disse tiltag. 

 

    Fra den 18. maj er det som led i anden fase af genoplukningen af samfundet også blevet muligt 

at samles i vore kirker til privat bøn og offentlige gudstjenester. Da pandemien stadig råder, og 

dens virkninger hele tiden skal følges, bliver der ikke fra denne dato tale om en uindskræn-

ket genoptagelse af de vante aktiviteter. På grund af fortsat smitterisiko vil der fortsat være en 

række begrænsninger i f.eks. deltagerantal og i udførelsen af visse aktiviteter, ligesom der vil 

være en hel række hygiejnekrav, der skal efterleves. Nogle af disse restriktioner vil nok blive op-

fattet som besværlige, da de kræver afsavn, tid, ekstra arbejde og måske inddragelse af flere 

personer. Dette bør dog ikke være nogen alvorlig udfordring i forhold til den glæde, der er igen 

at kunne samles til fælles offentlig fejring af eukaristien, så jeg håber, at man i alle menigheder 

og andre steder, hvor eukaristien fejres offentligt, vil kunne finde de nødvendige ressourcer og 

være ved godt mod trods de fortsatte udfordringer. Det er dog vigtigt, at de kirkelige aktiviteter 

ikke genoptages hurtigere end retningslinjerne kan implementeres. 

     

    På grund af begrænsninger i antallet af deltagere i de offentlige gudstjenester vil ikke alle i 

menigheden med det samme hver søndag kunne deltage i messen. Da det således ikke vil være 

muligt for alle, at opfylde søndagspligten, anbefales det, at deltage i en messe i ugens løb. Desu-

den er der mennesker, bl.a. ældre og syge, som befinder sig i en risikogruppe, og derfor fortsat 

rådes til ikke at deltage i offentlige aktiviteter. De må ikke glemmes. Derfor håber jeg, at alt, hvad 

der hidtil er gjort for at holde kontakt med disse mennesker, må fortsætte. Det gælder også vi-

dereførelsen af videostreamingerne af messerne, som mange fortsat vil kunne have glæde af, 

ikke mindst de, der i forvejen p.gr. af alder og sygdom havde svært ved at komme i kirke. 
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    Som en konkret vejledning udsendes der fra bispedømmet retningslinjer for, hvad der skal 

iagttages i forbindelse med fejringen af gudstjenester og udøvelse af andre aktiviteter. Disse ret-

ningslinjer tager nok højde for det, som er specifikt for vor kirkelige tradition, men bygger først 

og fremmest på de overordnede retningslinjer, som kirke- og sundhedsministerierne har ud-

sendt. Anvisningerne fra de to ministerier gælder for alle i samfundet, og derfor er vi også for-

pligtet til at følge dem og passe dem ind i vore traditioner. Det håber jeg, må lykkes, så vi både 

igen kan opleve glæden ved at samles i kirkerne og samtidig tage de sundhedsmæssige forholds-

regler. 

 

     Det er vigtigt at overholde rimelige menneskelige regler, men først og fremmest skal vi i denne 

situation sætte vor lid til Gud, som er den eneste, der kan hjælpe os endegyldigt af med pande-

mien. Lad os derfor fortsætte med vor bøn til Ham og bede Jomfru Maria med sin bøn støtte os 

deri. 

  

København den 19. maj 2020 
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