
 

 

Ogłoszenia w XXIII niedzielę zwykłą – 06 września 2020 roku 

Msza św. w następną niedzielę o godz. 11.00.  Zapraszam też na nabożeństwo 

fatimskie o godz. 18.00: różaniec i procesja z figurą Matki Bożej.  

W sobotę o godz. 19.30 spotkanie dla osób, które będą w tym nowym roku 

duszpasterskim prowadziły katechezę.  

 

Szczegóły związane z katechezą będą podane w następną niedzielę oraz 

przesłane drogą e-mailową.  

 

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

 

Niech Bóg Was błogosławi, a Maryja ma w opiece. 

 

ks. Ryszard Górski 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Biskupstwo Strasburga przesłało przepisy sanitarne, którym musimy się 

podporządkować. Najważniejsze z nich, które dotyczą wiernych, podaję 

poniżej: 

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

Należy zachować odległość 1 metra. Osoby z tej samej rodziny mogą 

usiąść bliżej siebie.  

•  W kościele jesteśmy 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”. 

Przepisy te obowiązują do końca października 2020 roku. Dalsze 

rozporządzenia będą podane przez biskupstwo przed końcem 

października.  

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

Mszy św. Można je złożyć do koszyczków, wychodząc z kościoła. 

• Zachęcam do zabierania do domu wody święconej, która znajduje się w 

tylnej części kościoła (proszę przynieść ze sobą butelkę).  

 

 


