Ogólne normy dotyczące mszy i nabożeństw w parafii Św. Tomasza (w czasie pandemii)
Przed przyjazdem
•
•

Prosimy dokładnie umyć ręce mydłem w ciepłej wodzie przez przynamniej 20 sekund oraz przynieść ze
sobą maskę na twarz
Drzwi wejściowe będą otwarte na 20 minut przed nabożeństwem, nie ma potrzeby przyjeżdżać wcześniej.
Prosimy o nietworzenie grup przed kościołem. Tylko jedne drzwi będą otwarte.

Rejestracja
1.
2.
3.

4.

Prosimy o zaparkowanie samochodów z południowej strony kościoła na głównym parkingu
Prosimy zachować zalecany dystans od innych osób
Prosimy czekać na woluntariusz, który przywita, wszystko wytłumaczy oraz zweryfikuje:
• Jesteś na liście (po zarejestrowaniu się wcześniej)
• Masz ze sobą maseczkę na twarz
• Zapyta, czy jesteś zdrowy, czy nie masz temperatury ani nie miałeś styczności w ostatnich 14
dniach z kimś zarażonym na COVID-19
Następnie woluntariusz wskaże, gdzie masz się udać i zaczekać na kolejnego woluntariusza, który
zaprowadzi i wskaże miejsce w kościele

Proszę pamiętać, że drzwi kościoła będą zamknięte na 5 minut po rozpoczęciu się nabożeństwa, aby woluntariusze
mogli pomagać w kościele.
W ławkach
•
•
•

Miejsca siedzące będą wypełniane od strony lewej do prawej (patrząc na ołtarz) oraz od tyłu do przodu w
zależności od przybycia do kościoła.
Proszę pozostać w swojej ławce przez całą mszę
Tylko toalety z tyłu kościoła będą otwarte z limitem jednej osoby w danym czasie. Jeżeli jest potrzeba
skorzystania z toalety, prosimy zgłosić to do woluntariusza.
Msza święta będzie tak jak zwykle, z drobnymi zmianami:

Maseczki muszą być nałożone podczas całej mszy
Diecezja zachęca, aby nie włączać się w śpiew (nie jest to wskazane, kiedy mamy nałożone maseczki),
zachęcamy aby medytować w ciszy słowa pieśni liturgicznych
• Prosimy bardzo o zastosowanie się do każdych wskazań i zaleceń woluntariuszy
• Składka podczas mszy świętej nie będzie zbierana, ale będzie można wrzucić ofiarę przy wyjściu lub
wejściu do kościoła do skarbony. Zachęcamy aby również składać ofiarę przez Internet lub posłać pocztą
Komunia Święta
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Woluntariusze będą podchodzić kolejno do ławek i wskazywać drogę do przyjęcia Komunii Świętej
(należy zachować odpowiedni dystans od innych, na podłodze będą znaki, gdzie się ustawiać)
Na ok 12 stóp przed księdzem albo diakonem udzielającym komunię, będzie można zdezynfekować
dłonie- woluntariusz będzie miał dezynfektor
Prosimy podchodzić do komunii tylko jak dostaniemy taki znak. NIEZ DEJMUJEMY MASECZKI.
Prosimy pamiętać, że komunia będzie udzielana TYLKO I WYŁĄCZNIE na dłonie- prosimy
wyciągnąć dłonie, aby otrzymać komunię
Następnie przejść 6 stóp od księdza albo diakona, zatrzymać się, zdjąć maseczkę i przyjąć Komunię
Świętą
Następnie założyć maseczkę
I udać się do swojej ławki, zachowując dystans i zalecenia woluntariusza

Bardzo się cieszymy, że możemy powitać was na nowo w naszej parafii! Nie jest to łatwy czas dla nikogo i dlatego
te wszystkie formy bezpieczeństwa muszą być zachowane, aby nie narażać siebie oraz innych. Czy nam się to
podoba czy nie, musimy stosować się do zaleceń. Nasz kardynał nadal utrzymuje dyspensę z nieobecności w
kościele w niedzielę (nie ma grzechu) i również zachęca, aby osoby starsze lub schorowane, nadal pozostawały w
domach.

