Drodzy Parafianie Chrystusa Króla,
Witam Wszystkich bardzo serdecznie! Kiedy spotkamy się ponownie, aby odprawić Mszę św. i inne liturgie,
musimy pamiętać o tym, jak można to bezpiecznie osiągnąć. Wasza współpraca w przestrzeganiu protokołu
pomoże nam zmniejszyć ryzyko wystąpienia zarażeń. Prosimy o waszą cierpliwość i modlitwę, gdy
rozpoczynamy ten proces ponownego otwarcia naszego Kościoła parafialnego. Oceniając skuteczność
zachowanych zasad i wprowadzając niezbędne zmiany, planujemy kontynuować zaplanowany harmonogram
w naszym kościele do odwołania.
Odprawianie Mszy św. rozpoczniemy w środę, 17 czerwca o godz. 8: 30, a nasze pierwsze
niedzielne Msze św. odbędą się w weekend 20/21 czerwca.
Kościół Chrystusa Króla będzie nadal transmitował niedzielne Msze św. na kanale YouTube o
godzinie 10: 30 i 12:00. Będą one również dostępne do oglądania po transmisji na stronie
internetowej parafii.
Zwolnienie z niedzielnego obowiązku uczestnictwa we Mszy św.:
 Chociaż wierni w czasie pandemii są zwolnieni z niedzielnego obowiązku uczestniczenia we Mszy św.,
musimy jednak obchodzić Dzień Pański i zachęcać nas do spędzania czasu na modlitwie w niedzielę św..
Zachęca się do uczestniczenia w duchowych lub cielesnych aktach miłosierdzia i zaleca się korzystanie z
modlitwy Komunii Duchowej.
 Zapraszamy wszystkich, aby przyłączyli się do nas w czasie Eucharystii. Jednak osoby w wieku 65 lat i
starsze są bardziej podatne na zarażenie wirusem i zachęca się je do pozostania w domu.
Okoliczności zabraniające obecności w kościele:


Każdy, kto ma słaby stan zdrowia, lub opiekuje się osobą chorą powinien zostać w domu.



Każdy, kto ma objawy choroby - kaszel, gorączkę itp., powinien zostać w domu.



Wszyscy posługujący na ołtarzu: kapłan, diakon, lektorzy i ministranci, którzy mają infekcję dróg

oddechowych wszelkiego rodzaju, powinni unikać odprawiania Mszy publicznych.

Harmonogram nabożeństw i modlitw:


Wszystkie nabożeństwa będą odprawiane bezpośrednio po Mszy św.


Wtorek - Nowenna do św. Antoniego



Piątek - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy



Sakrament Pojednania/Spowiedzi - 30 minut przed Mszą św. w dni powszednie.



Adoracja Najświętszego Sakramentu - PIĄTKI od godz. 9: 00 do 12:00.

 Wszystkie spotkania grup modlitewnych są zawieszone do odwołania.
Harmonogram Mszy
Zwiększyliśmy liczbę Mszy świętych w kościele i sali parafialnej, aby więcej osób mogło
uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii. Rozkład Mszy w dni powszednie pozostaje bez zmian.
Szczegóły w załączonym harmonogramie.

Maseczki i rękawiczki
•

Wskazane jest, aby wierni w kościele i wokół niego nosili nakrycia twarzy / maski. W razie potrzeby
maski i rękawiczki będą dostępne w kościele.

•

Kapłan, Diakon, Organista, Lektor nie są zobowiązani do noszenia masek lub rękawiczek podczas
liturgii, gdy wykonują swoje obowiązki liturgiczne.

Czyszczenie i odkażanie
•

Rękawiczki, środki dezynfekujące, chusteczki będą dostępne w różnych miejscach w kościele, aby
oczyścić i zdezynfekować przestrzeń. Będą również dodatkowe pojemniki na śmieci.

•

Obowiązkiem każdej osoby będzie oczyszczenie i odkażenie przestrzeni w kościele i sali parafialnej.
Rodzice są odpowiedzialni za dzieci. Zachęcamy do korzystania z produktów udostępnionych przez
kościół lub używania własnych.

•

Będziemy opróżniać pojemniki na śmieci, czyścić i dezynfekować drzwi wejściowe, balustrady,
łazienki itp. Po weekendzie kościół zostanie dokładnie oczyszczony i zdezynfekowany.

Kościoły parafialne nie mogą przekraczać 30% całkowitej pojemności.
•

W celu utrzymania właściwego dystansu fizycznego kościoły nie mogą przekroczyć 30% całkowitej
pojemności.

•

Liczba miejsc siedzących w naszym kościele wynosi 300. Przy zachowaniu 2 metrowego dystansu, w
układzie naszego kościoła możemy pomieścić 90 osób w kościele i 45 osób w sali parafialnej.

•

Miejsca siedzące zostaną wyznaczone przez wolontariuszy, aby zapewnić utrzymanie wymaganej
odległości. Osoby mieszkające w tym samym domu mogą siedzieć razem.

•

Cyrkulacja powietrza będzie maksymalna, aby umożliwić przepływ świeżego powietrza.

•

Chrzcielnica oraz kropielnice przy wejściu do kościoła pozostaną nadal puste.

•

Wszystkie zgromadzenia nieliturgiczne będą zawieszone do odwołania.

Bóg zapłać,
Ks. Józef Morawski

