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   Após o discurso do Presidente Ramaphosa sobre o Covid - 19 Coronavírus e 
    Encerramento nacional, a paróquia seguirá estas regras: 
 

Missas e outras celebrações 
 Fechado para todas as celebrações públicas - nossos padres ainda celebrarão 

Missa em privado nos horários normais, que serão transmitidos ao vivo no 
Facebook. (Homilias serão publicadas na nossa página electronica para aqueles 
que não puderem ver ao vivo a missa) 

 Alguns materiais foram publicados no nosso site electronico para uso dos 
paroquianos para continuar as orações em casa em família. 

 Pedimos a todos os paroquianos que continuem com as orações: Rezar juntos os 
Angelus - 6h00, 12h00, 18h00 e 12h00 – Divina Misericórdia  
- 3h00, 9h00, 15h00 & 21h00  
 

     Facebook: @SaintPatrickLaRochelle  - Para todas as missas (ao Vivo)     
 

    Página Electronica: www.stpatricklarochelle.org - Para todos os recursos de  

     oração e outras informações   

Funerais 
 Não é permitido, podemos fazer um serviço no cemitério com apenas a família 

imediata. É necessário ter uma permit da delegacia de polícia local. (A Missa 
Memorial pode ser realizada posteriormente) 

 

Comunhão com os doentes 
 Todo o ministério diário / semanal da Sagrada Comunhão na casa dos doentes 

ou no hospital é cancelado. Em caso de emergência, entre em contato 
diretamente com o padre pelo telefone. (Por favor tenha uma garrafa de água 
benta em casa). 
 

  Pedimos a vossa compreensão e cooperação durante esse período. 
 

  Como paróquia e cidadãos, vamos ouvir o nosso presidente e ficar em casa.   
   Isto é para conter a propagação do vírus, que piorará antes de melhorar.  
   Estar atencioso com a próxima pessoa e lave as mãos com sabão   
   regularmente, higienizar, tossir e espirrar no cotovelo ou tecido, que deve  
   ser jogado no lixo depois. 
 

   Somos um povo fiel e confiamos em Jesus, nosso curador. Deus abençoe a   
   África do Sul, a África e o mundo inteiro. 

http://www.stpatricklarochelle.org/

