
Ogłoszenia w Uroczystość Bożego Ciała – 14 czerwiec 2020 roku 

 

W Uroczystość Bożego Ciała czworo dzieci przystąpiło do I Komunii Świętej. 

Dziękuję rodzicom i kapłanom, którzy przygotowali dzieci do tego ważnego 

wydarzenia oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do uświetnienia tej 

uroczystości poprzez śpiew, sprzątanie kościoła, dekorację oraz pomoc 

organizacyjną.  Kolejne dzieci przystąpią do tego sakramentu w niedzielę 28 

czerwca oraz we wrześniu.  

W następną niedzielę Msza św. o godz. 11.00. Będzie ona połączona z 

zakończeniem roku katechetycznego. Po Mszy św. dzieci uczęszczające na 

katechezę otrzymają świadectwo jej ukończenia. Dzieci te oraz ich rodzice 

zostaną poinformowani indywidualnie i proszeni są o potwierdzenie swojego 

udziału.  

Przeżywamy oktawę Bożego Ciała, więc zachęcam dzieci, które przystąpiły do I 

Komunii Świętej oraz wszystkich parafian do uczestnictwa w Mszy św. w naszym 

kościele lub w parafii, w której mieszkacie.  

W najbliższy piątek, o godz. 19.00, Msza św. w Uroczystość Najświętszego 

Serca Pana Jezusa.   

Przypominam, że możliwość udziału w Mszy św. jest nadal obwarowana 

wieloma przepisami sanitarnymi, którym musimy się podporządkować. 

Najważniejsze z nich, które dotyczą wiernych, podaję poniżej: 

• W kościele zostały zaznaczone miejsca, które będzie można zajmować. 

Osoby z tej samej rodziny mogą usiąść bliżej siebie.  

•  Do kościoła wchodzimy w maskach. Nie dotyczy to dzieci poniżej 11 

roku życia. 

• Przy wejściu do kościoła konieczna jest dezynfekcja rąk (można mieć 

przy sobie własny, mały pojemnik, chociaż będzie dostępny duży, 

parafialny). Konieczna jest również dezynfekcja ławek po każdej Mszy 

św. Dziękuję wszystkim osobom, które służą tu swoją pomocą.   

• Po kościele poruszamy się według żółtych strzałek. 

• Kapłan podaje Komunię św. w masce, wcześniej dezynfekując ręce.  

Komunia św. jest podawana tylko na rękę. Podchodzimy w odstępach 2 

metrów (według znaków na podłodze), kapłan podaje Komunię św. bez 

dotykania rąk. Uchylamy maskę i spożywamy Ciało Chrystusa. 

Następnie odchodzimy na swoje miejsce.  



• Kapłan nic nie mówi, podając Komunię św.; przed Komunią św., od 

ołtarza, mówi: „Ciało Chrystusa”, a przystępujący do Komunii św. 

odpowiadają: „Amen”. 

 

Także ze względów sanitarnych, obecnie nie zbiera się datków podczas Mszy 

św. Można je złożyć do koszyczków, wychodząc z kościoła. Ponieważ w tym 

roku nie było kiermaszu, który jest ważnym źródłem dochodu dla parafii, jak 

również składek z racji braku Mszy Świętych, w przygotowywanym 

biuletynie pojawi się specjalna prośba o wsparcie finansowe dla parafii, 

skierowana przez Jean-Marie Galmicha, Przewodniczącego Rady 

Ekonomicznej parafii francuskiej. Dziękuję tym osobom, które już złożyły 

ofiarę. 

 

Z nadzieją na spotkanie z Wami w następną niedzielę przy stole Eucharystii. 

 

Niech Bóg Was błogosławi, a Maryja ma w opiece. 

 

ks. Ryszard Górski 

 


