
Ogłoszenia w XII niedzielę zwykłą – 21 czerwca 2020 roku 

W następną niedzielę, 28 czerwca 2020 r., Msza św. o godz. 11.00. Będzie ona 

połączona z zakończeniem roku katechetycznego dla grupy młodzieży 

przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.  

O godz. 12.30 odprawiona zostanie Msza św., podczas której czworo dzieci 

przystąpi do Pierwszej Komunii Świętej. Pierwsza spowiedź święta dla tych 

dzieci będzie miała miejsce w piątek o godz. 18.00.  

Sprzątanie kościoła, związane z uroczystością I Komunii św., jest 

zaplanowane na sobotę, 27 czerwca, od godz. 9.30. Ponieważ jest tylko czworo 

dzieci, zapraszam wszystkich chętnych parafian do pomocy. 

W piątek 26 czerwca o godz. 20.00 odbędzie się spotkanie Rady 

Duszpasterskiej, na które zapraszam również osoby nauczające katechezy.  

Na stronie internetowej parafii został zamieszczony nowy biuletyn parafialny. 

Należy go szukać w zakładce „biuletyn parafialny”.  

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

 

Niech Bóg Was błogosławi, a Maryja ma w opiece. 

 

ks. Ryszard Górski 

 

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, ale jest 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. 

 


