RECOMANDĂRI ȘI INFORMAȚII UTILE PENTRU NOAPTEA DE ÎNVIERE
Biserica Ortodoxă “Sfântul Macarie cel Mare” – LEEDS
(Adresa: Lawns Lane, Farnley, LS12 5EZ)
• Lumina Învierii se va da la ora 12 noaptea (24:00) - ora Angliei. Slujba din noaptea de
Paști va începe la ora 23:30 cu slujba ”Canonului Sâmbetei celei Mari”, urmată de Slujba
Învierii la ora 24:00. După slujba de afară, se va continua în biserică slujba Utreniei (00:3001:30) și Sfânta Liturghie (01:30-03:15).
• Ieșirea din biserică la miezul nopții se poate face atât prin ușa de la intrare cât și prin ieșirea
din spatele bisericii.
• Sfintele paști vor fii împărțite după ora 01:00 în biserică, chuch hall și afară.
• Coșurile de paști se vor sfinți în church hall (clădirea de lângă biserică), înainte și după
Sfânta Liturghie.
• Slujba de Înviere dar și Sfânta Liturghie vor fi transmise pe un ecran și în Church Hall.
• Accesul cu mașina pe strada bisericii se va face într-un singur sens, doar dinspre Chapel
Lane. Pentru toți cei care vin din direcția New Farnley, Clubul de Crichet, accesul pe strada
bisericii, Lawns Lane, va fi închis între orele 23:00 și 01:00.
• Dacă ajungeți târziu cu mașina, vă rugăm să parcați doar pe o parte a drumului și să nu
obstrucționați spațiile de parcare sau accesul locatarilor din zonă. Poate fi folosită și parcarea
de la locul de joacă din parcul Farnley, Hall Lane, LS12 5HA (se află la 5 min. de biserică).
• NU parcați: în parcările private ale vecinilor, în dreptul porților, direct pe spațiile verzi sau
în curbă.
• Parcați mașinile pe o singură parte a străzii pentru a nu bloca traficul.
• Un echipaj al Poliției din Leeds va fi prezent la eveniment.
• Toaletele din Church Hall vor fi deschise pe toată durata nopții.
• Vor fi 3 puncte de vânzare al lumânărilor și candelelor. Lumânarile se vor vinde doar în
biserică, iar candelele se vor vinde și în fața Church Hall și pe aleea dinspre biserică.
• Pangarul cu articole bisericești va fi deschis în biserică toată noaptea.
• Părinții care vin cu copii, pot lăsa cărucioarele în Church Hall ca să nu ocupe spațiul în
biserică.
• Vă rugăm, nu mutați conurile de trafic și cooperați cu toți cei care sunt implicați în buna
organizare a evenimentului, inclusiv cu poliția locală.
• În clădirile din fața bisericii locuiesc familii; așadar vă rugăm să țineți cont că în noaptea de
Înviere, cu excepția slujbei de la miezul nopții de afară, va trebui să nu deranjăm locatarii.
• Aveți grijă de bunurile personale, de securitatea dumneavoastră dar și a celor din jur.
• Programul complet al slujbelor în Săptămâna Mare și Săptămâna Luminată, precum și alte
informații utile pot fi găsite și pe Site-ul oficial al Parohiei: www.sfmacarie.org .
Vă mulțumim pentru înțelegere și susținere!

