
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
     Od dnia 20 kwietnia może w naszym kościele uczestniczyć 20 wiernych, 

czyli zamawiający Mszę św. z najbliższą rodziną. Dotyczy to Mszy św. w dni 

powszednie oraz w niedziele. Dalej uczestniczymy w Mszy św. przez środki 

społecznego przekazu, ponieważ aktualne są dyspensy i dekrety biskupa. Proszę 

o dostosowanie się do tej decyzji. Zostały przywrócone godziny i porządek 

Mszy św. Trzeba zachować wszystkie środki bezpieczeństwa w czasie 

pandemii. Uczestnicy mają maseczki, rękawiczki i zajmują miejsca w ławkach 

rozsiadając się jak najszerzej z zachowaniem odległości, co druga lub trzecia 

ławka, po przeciwnych stronach. Jest zakaz wchodzenia do prezbiterium i 

zakrystii oraz na chór. Nie ma procesji ofiarnej wokół ołtarza. Wyłączona jest 

strefa prezbiterium, zakrystii, bocznych ołtarzy, konfesjonałów i chóru. Przed 

prezbiterium jest skarbona do składania ofiar. Podczas ofiarowania darów w 

czasie Mszy św. składamy ofiary do koszyczka na skarbonie, również do 

koszyczka składamy ofiarę za odprawianą intencję mszalną. Do Komunii św. 

przystępujemy jeden po drugim, zachowując wymaganą odległość. Ks. Biskup 

zachęca do Komunii św. na rękę (bo pod rękawiczką ręka jest bezpieczna). 

Przyjmujący do ust podchodzą ostatni. Trzeba zdjąć rękawiczki i odsunąć 

maseczkę. Ksiądz dezynfekuje ręce przed i po rozdaniu Komunii św. Zakłada 

maseczkę na czas rozdzielania Komunii św. Komunikanty są konsekrowane pod 

przykryciem. 

     Pogrzeby są ograniczone do drugiej (Msza św. w kościele bez trumny lub 

urny) i trzeciej stacji (przy grobie). Na cmentarzu może być na pogrzebie 50 

osób, a w kościele 20 osób, czyli najbliższa rodzina. Maseczki obowiązują 

wszystkich, za wyjątkiem księdza w czasie liturgii i obrzędów. Proszę o kontakt 

telefoniczny w sprawie ustalenia terminów Mszy pogrzebowych i pogrzebów. 

     Kancelaria parafialna jest czynna tylko telefonicznie pod numerami: 

343579023 oraz 601465218. 

     W czasie zawarcia małżeństwa w liczbę wiernych (20 osób) wchodzą para 

młoda oraz świadkowie. Termin ślubu można przełożyć. Termin Pierwszej 

Spowiedzi i Komunii zostaje przełożony na okres po 31 sierpnia 2020 r.  

     W czasie epidemii Kościół zachęcam do Komunii św. duchowej i aktu żalu 

doskonałego. Sakrament Pokuty na specjalne życzenie może być sprawowany 

poza konfesjonałem (w salce) z zachowaniem odległości, higieny i dezynfekcji. 

Są wstrzymane odwiedziny chorych w domu za wyjątkiem niebezpieczeństwa 

śmierci z zachowaniem wszystkich względów bezpieczeństwa. Nabożeństwa 

majowe i inne są odprawiane na zakończenie Mszy św. 

     W Odpust Parafialny Św. Wojciecha 26 kwietnia Msze św. o godz. 8.00, 

10.00 (z błogosławieństwem sakramentalnym bez procesji) i 16.00. Na każdej 

Mszy św. ograniczenie do 20 osób. 

Zachęcam do uzyskania odpustu zupełnego z żalem doskonałym i Komunią Św. 

duchową uczestnicząc w Mszy św. przez środki społecznego przekazu.  


