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Regulations for Level 3 – Masses: 
    Dear Parishioners           
    After a meeting with the Clergy and Extended PPC on Thursday afternoon, our parish is ready to resume Mass again on the  
    weekend of the 6th/7th June. We will adhere to the following strict health requirements and the guidelines of our Government and  
    Archdiocese:  
1.  

1. Maximum of 50 people or less, including clergy, servers, etc. 
2. Mass duration an hour maximum. 
3. Church & toilet deep cleaned, however use of the toilet will only be allowed if absolutely necessary. 

At the gate – only one entrance 
4. Check temperature, anyone registering over 37.5 degrees will be turned away. 
5. Check registration details for tracking purposes. 
6. Wearing of masks only, not clothing coverings such as scarves. Masks must cover nose and mouth and must be 

worn at all times. Lifting of masks only for consumption of Holy Eucharist.   
Only one church entrance 

7. Fitted self-hand sanitizing dispenser. 
8. Collection box will not be passed around but will remain at the back of the church. 
9. Social distancing - benches and floors are marked. 
10. Seating from front to back, one person on each end of the bench. Then one in the middle of the second bench and  

so forth.  
11. Receive Communion on the hand only. 
12. Restrict movement in the church, anyone leaving during Mass will not be allowed back in. 
13. Parishioners to disperse immediately after Mass. 
14. You must register every time with the parish office to attend Masses. 
15. Tickets will be allocated. 
16. Those who can, must attend Mass during the week as this will fulfil the Sunday obligation. 
17. No children under the age of 13, the elderly – 65 years and over, and the sick. 
18. Parishioners are not obligated to attend any Mass during this crisis and are encouraged to rather stay at home and 

pray. 
 
 

   Facebook: @SaintPatrickLaRochelle  - For all Masses (Live stream)                                                
 

  Website: www.stpatricklarochelle.org - For all prayer resources and other   
   Information 
 

    Please note the Parish Office is open remotely, please contact Vera from 08:30-13:00 on  
   0796044346, on whatsapp or via email on stpatrick.larochelle@gmail.com for assistance or to  
   register for Mass.  
 

    For Mass bookings please supply us with the following details for each person: Name and Surname, ID number/  
    passport / identification papers, Telephone number, email address and age.  
 

     We remain mindful of the seriousness of the situation and the increase of infections, with the  
   relaxation of movement, but are a faithful people turning more now to God for healing and a  
   vaccine. So please continue to support the church financially as best you can and we   
   understand these difficult economic times. 
      
   Thank you and God continue to bless us all.          

http://www.stpatricklarochelle.org/
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Regulamento para o Nível 3 - Missas: 
      Prezados paroquianos 
      Depois de uma reunião com o Clero e o PPC estendido na tarde de quinta-feira,a nossa paróquia está pronta para retomar as  
      missas novamente no fim de semana de 6/7 de junho. Aderiremos aos seguintes requisitos rigorosos de saúde e às diretrizes   
      do nosso governo e arquidiocese: 
1 

1. Máximo de 50 pessoas ou menos, incluindo clérigos, servidores, etc. 
2. Duração da missa de uma hora no máximo. 
3. Igreja e banheiros limpos em profundidade, no entanto, o uso do banheiro só será permitido se for absolutamente 

necessário. 
          No portão - apenas uma entrada 

4. Verifique a temperatura, qualquer pessoa com mais de 37,5 graus será pedida a voltar para casa. 
5. Verifique os detalhes do registro para fins de rastreamento. 
6. Uso apenas de máscaras, não de roupas, como lenços. As máscaras devem cobrir o nariz e a boca e devem ser 

usadas o tempo todo. Levantamento de máscaras apenas para consumo da Santa Eucaristia. 
          Apenas uma entrada da igreja 

7. Dispensador higienizador de mão. 
8. A caixa de coleta não será distribuída, mas permanecerá na parte de trás da igreja. 
9. Distanciamento social - bancos e pisos estão marcados. 

10. Sentados da frente para trás, uma pessoa em cada extremidade do banco. Então um no meio do segundo banco e    
  assim por diante. 

11. Receba a Comunhão apenas na mão. 
12. Restrinja o movimento na igreja, qualquer pessoa que sair durante a missa não poderá voltar. 
13. Paroquianos se dispersam imediatamente após a missa. 
14. Devem se registrar todas as vezes no escritório da paróquia para participar das missas. 
15. Os ingressos serão alocados. 
16. Quem puder, deve comparecer à missa durante a semana, pois isso cumprirá a obrigação do domingo. 
17. Nenhuma criança com menos de 13 anos, idosos - 65 anos ou mais e doentes devem vir há missa. 
18. Os paroquianos não são obrigados a participar de nenhuma missa durante esta crise e são incentivados a preferir   

  ficar em casa e orar. 
 

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

    Página Electronica: www.stpatricklarochelle.org - Para todos os recursos de  
     oração e outras informações 
 
   Por favor tome nota que o Escritório Paroquial está aberto remotamente, entre em contato com  
   a Vera das 08:30 – 13:00 no 0796044346, whatsapp ou via e-mail no stpatrick.larochelle@gmail.com  
   para obter assistência ou para se registrar para a Missa. 
 

    Para reservar lugar para a missa Por favor, forneça-nos com os seguintes detalhes de cada pessoa: Nome e sobrenome,  
    número do bilhete de identidade / passaport / formas de identificação, número de telefone, endereço de e-mail e idade. 
 
 

   Continuamos atentos à seriedade da situação e ao aumento de infecções, com o relaxamento dos    
   movimentos, mas somos um povo fiel que se volta agora mais a Deus para cura e uma vacina. 
   Além disso, por favor, continuem apoiando a igreja financeiramente da melhor maneira possível e  
   entendemos esses tempos econômicos difíceis. 
 
   Obrigado e Deus nos continue a abençoar a todos.   

http://www.stpatricklarochelle.org/
mailto:stpatrick.larochelle@gmail.com

