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Pencegahan penyebaran/penularan virus Corona
No.

Hal

Kepada
Ytk. Para Rcmo, Suster, Bruder
Dan seluruh umat Keuskupan Purwokerto

Kita semua prihatin dengan situasi yang terjadi akhk-akhfu ini trerkaitan dengan wabah penyakit yang

disebabkan l"irus corona- Virus yang menyeïang sistem pemafasan ini telah menyebar ke setruruh dunia'

Dalam situasi seperli ini tentu saja kita perlu waspada terhadap penyebaran atau penularan virus ini-

Namun demikian, kita juga tidak boleh parik. Di era informasi saat ini, ada begitu banyak berita

trerkaitan dengan r,r'abah penyakit rni. Kita perlu rnengecek kebenaran berita sebelum dengan begitu

mudah meneruskan berita tersebut yang bisa menyebabkan ketakutan/kscemasan yang berlebihan.

Teïkait dengan kewaspadaan kita, saya menghimbau kepada seluruh umat katolik untuk tetap menjaga

kesehatan diri dan keluarga. Secara khusus, untuk hal-hal yang berkaitær dengan ibadah bersmna atau

liturgi, derni rasa aman kita bersama saya menganjurkan :

1. Untuk sementara waktu. tempat air suci di pintu-pintu gereja/kapel sementar"a dikosongkan.

2. Salam darnai dalam rnisa tidak harus dengaû berjabat tangan/salaman. Salam damai bisa

dilakukân dengan saling menganggukkan kepala atau membungkukkan badan.

3. Komuni diberikan di tangan. Dihindari penerimaan komuni di lidah.

4. Berkaitan dengan upacila Penghonnatan Salib pada hmi Jumat Agung, saya menganjurkan hal

sebagai trerikut ini. Menurut aturan liturgi, sebagairnana disampaikan dalam dokurnen

"Petayaan Paskah dan Persiapannya" no. 69, dalam rangka tuntutan kesejatian tand4 hanya

satu salib disediakan untuk dihormati. Jika umat yang menghadiri upacara tidak sangat banyak,

bisa dilakukan penghormatan pribadi dengan cara umat maju, membungkrrk atau berlutut ili
depan salib tanpa harus menyentuh atau menciumnya. Jika uurat yang datang §angat banyak

maka diusulkan dilakukan penghoruatan bersama. Sesudah ibadat dapat dibuka kesempatan

bagi umat untuk melakukan penghormatan secara pribadi dengan maju mendekati salib,

mernbungkuk atau berlufut di depannyatartpaharus menyentuh atau mencium salib.

Apa yang saya sarnpaikan di atas tentu saja bffsifat sementara. Kita berharap dalam waktu tidak terlâlu

1am4 situasi sudah baik dan kembali normal. Akhirny4 marilah bersama Bunda Maria, Bunda Gereja'

kita memohon perlindungan Tuhan agar kita selalu dikarunia kesehatan dan wabah penyakit akibat virus

oorona bisa segera diatasi.
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