
Drodzy parafianie, 

W tym tygodniu, w sobotę 13 czerwca, o godz. 18.30, odprawiona będzie Msza 

św. w języku francuskim, a po niej nabożeństwo fatimskie. Serdecznie zapraszam. 

W niedzielę (14 czerwca) obchodzimy Uroczystość Bożego Ciała. Msza św. jak 

zwykle o godz. 11.00, z krótką adoracją.  

O godz. 12.30 zostanie odprawiona Msza Święta, podczas której czwórka 

dzieci z naszej wspólnoty przystąpi do I Komunii Świętej. Kolejne czworo 

dzieci przyjmie I Komunię św. w niedzielę 28 czerwca, zaś dwójka dzieci - we 

wrześniu.  

Ze względów organizacyjnych, proszę o poinformowanie mnie o udziale w Mszy 

św. niedzielnej o godz. 11.00. lub 12.30. 

Zakończenie roku katechetycznego będzie miało miejsce 21 i 28 czerwca, podczas 

Mszy św. o godz. 11.00. Szczegóły zostaną podane w następną niedzielę.  

W sobotę od godz. 9.30. sprzątanie kościoła. Serdecznie zapraszam.  

 

Przypominam, że możliwość udziału w Mszy św. jest 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. 
Sądzimy, że nasz kościół będzie mógł przyjąć od 80 do 100 osób (licząc 
miejsca na chórze). Osoby z tej samej rodziny będą mogły usiąść bliżej 
siebie. Proszę, aby osoby chętne do pomocy w przyjmowaniu wiernych do 
kościoła i kierowaniu ich na oznaczone miejsca zgłosiły się do mnie.  

•  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. Osoby chętne do pomocy 
(najlepiej bezpośrednio po Mszy św.) proszone są o zgłoszenie tego do mnie 
przed niedzielą. 

• Po kościele poruszamy się według żółtych strzałek, które są zaznaczone na 
posadzce kościoła. Wchodzimy do kościoła głównym wejściem, a wychodzimy 
bocznym i głównym, zachowując między sobą odległość 2 metrów. 



• Śpiew prowadzi jedna lub dwie osoby. W miarę możliwości, słowa pieśni będą 
dostępne na kartkach lub na ekranie. Nie śpiewamy, gdy mamy zdjętą maskę. 
Wykorzystane kartki należy zabrać ze sobą. 

• 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. Dla osób, które w swoim sumieniu mają trudności z 
zaakceptowaniem przyjmowania Komunii św. na rękę w tym czasie pandemii, 
proponuje się rozwiązanie, które było stosowane przez św. Tarsycjusza. Osoba 
rozkłada na dłoni kawałek czystego białego płótna (mini korporał), na który 
kapłan daje Komunię św., którą ta osoba następnie spożywa bezpośrednio z 
korporału. Korporał składa się następnie ku stronie wewnętrznej. Może on być 
nadal używany. Woda służąca do jego przepłukania winna być wylana do 
ziemi. Szczegóły można omówić z kapłanem.  

• Kapłan nic nie mówi podając Komunię św.; przed Komunią św., od ołtarza, 
mówi: „Ciało Chrystusa”, a przystępujący do Komunii św. odpowiadają: 
„Amen”. 

• Podczas Mszy św. nie będą składane ofiary. 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 francusko-polskim 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 na Uroczystości Bożego Ciała 

przy stole Eucharystii.  

Niech Bóg Was błogosławi, a Maryja ma w opiece 

Ks. Ryszard 

 

 

 


