
Wytyczne od Arcybiskupów Metropolitarnych Kościoła Katolickiego w Anglii 

Celebracja Mszy Świętej od 5 lipca 2020 

Msze Święte w naszym kościele: 

Poniedziałek, Wtorek, Środa   9.00 

Czwartek, Piątek, Sobota    19.00 

Niedziela    9.30  i   11.00 

W związku z wytycznymi Rządu Brytyjskiego wszyscy wierni uczestniczący w 

Eucharystii MAJĄ OBOWIĄZEK wcześniej zgłościć swój udział. Nasza wspólnota przyjęła opcję zapisu przez 

email: MSZAPOLSKA@GMAIL.COM (max. 100 osób na jednej Mszy Świętej). Można również wpisać się na 

listę tuż przed Mszą Św u wolontariusza przy wejściu w miarę wolnych miejsc. 

Przykład zgłoszenia:   Jan Kowalski, data Mszy 05.07.2020, Msza o godz 9.30, tel. kontaktowy: 0........... 

(Dane będą usunięte po 21 dniach) 

1. W niedzielę podczas Mszy Świętej zachowujemy dystans 1 metra odstępu i obowiązkowo zakrywamy 

twarz maseczką (dzieci powyżej 11 roku życia). W tygodniu, przy zachowaniu 2 metrów odstępu nie ma 

obowiązku maseczki. Chrzty, śluby i pogrzeby mogą się odbywać (do 30 osób w kościele z zachowaniem 

dystansu 2 metrów). 

2. Dzieci podczas eucharystii przebywają razem z rodzicami w ławce bez przemieszczania się. Rodziny 

siadają razem najlepiej w bocznych ławkach. Nie siedzimy przy krawędzi ławki. 

3. Msze Święte będą recytowane (bez śpiewów).  

4. Znak pokoju przekazujemy skinieniem głowy (nie podajemy ręki). 

5. Służba liturgiczna (ministranci, lektorzy i kantorzy) nie posługuje podczas Eucharystii. 

6. Komunię Świętą przyjmujemy w ciszy, na rękę i na stojąco. Tworzymy jeden rząd na środku kościoła 

z odstępami 2 metrów, według kolejności ławek od piewszej z przodu do ostatniej z tyłu , następnie 

boczne od pierwszej do ostatniej. Przyklękamy przed przyjęciem komunii. 

7. Toaleta i zachrystia są wyłączone z użytku publicznego. 

8. Ofiarę na tacę prosimy składać przez standing order,  z tyłu kościoła będzie umieszczony również 

koszyk. 

9. W sprawach parafialnych kontakt z kapłanami tylko telefonicznie. 

Spowiedź Święta 

Będzie w niedzielę 30 minut przed  Mszą Świętą. W tygodniu 30 minut przed i 30 minut po Mszy 

Świętej.  

Do konfesjonału ustawiamy się w odstępach 2 metrowych, wolontariusz będzie koordynował kolejkę, 

oraz dezynfekował konfesjonał po każdym penitencie.   

NIE STOSOWANIE WYTYCZNYCH MOŻE SKUTKOWAĆ ZAMKNIĘCIEM KOŚCIOŁA 

PROSZĘ PODĄŻAĆ ZA WSKAZÓWKAMI WOLONTARIUSZY 

Wszystkie spotkania grup w Orchard House są wstrzymane do końca sierpnia. O zmianach bedziemy 

informować na bieżąco. 
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