Drodzy Parafianie i Przyjaciele Parafii,
W niedługim czasie będzie otwarty nasz kościół. Czekamy tylko na pozwolenie z
Montgomery County. Po kilku miesiącach przerwy będziemy mogli znowu spotkać
się w kościele na wspólnej Eucharystii. Data pierwszej Mszy Św. będzie podana na
naszej parafialnej stronie internetowej: http://www.parafia-dc.org
Obecnie woluntariusze z parafii pracują nad przygotowaniem kościoła, aby nasz
udział w modlitwie był bezpieczny. Powaga pandemii nakazuje, abyśmy postępowali
zgodnie z zasadami bezpieczeństwa podanymi przez władze stanowe i lokalne,
urzędników służby zdrowia oraz Archidiecezję Washington. Prosimy o zrozumienie,
że logistyka i harmonogram prac wymagane przy sprawowaniu publicznie liturgii
zgodnie z nowymi zasadami spowodują zmiany, które nie istniały przed pandemią.
Archidiecezja Washington informuje, że z uwagi na zdrowie, osoby, które nie czują
się bezpiecznie, powinne pozostać w domu i są zwolnione z niedzielnego obowiązku
uczestnictwa we Mszy Św. w kosciele, i mogą korzystać z przeżywania Mszy Św. za
pośrednictwem telewizji i internetu. Zwolnienie obejmuje osoby z wirusem Covid-19,
ludzi z problemami dróg oddechowych lub z grypo podobnych objawami, ludzi
starszych bądż tych, którzy żyją w obecności osoby zagrożonej i tych, którzy nie
czują się komfortowo.
W czasie całej Mszy Św. wszyscy jesteśmy zobowiązani do noszenia masek na
twarzy, poza księdzem, który sprawuje Eucharystię. Jeżeli mamy rękawiczki
ochronne, to zdejmujemy je podczas przyjęcia Komunii Św. na rękę. Prosimy
wszystkich o przyniesienie z domu płynów dezynfektujących ręce i użycie ich przed
wejściem do kościoła. Dodatkowy pojemnik z płynem będzie znajdował się w
przedsionku kościoła. Z uwagi na wymagane odleglości między wiernymi w kościele,
w liturgii może wziąc udział tylko 40 ludzi. Prosimy o zapisywanie się na Mszę Św.
co tydzień. Szczegóły zapisów znajdują się na naszej internetowej stronie parafii:
http://www.parafia-dc.org
Po kazdej Mszy Św. wymagana jest dezynfekcja świątynii i przerwa 3 godzin, dlatego
tymczasowo w niedziele będzie sprawowana tylko jedna Msza Św. o godzinie 12-tej
w południe.
Dodatkowe wytyczne z Archidiecezji podczas sprawowanej liturgii eucharystycznej w
obecnym czasie:
1. Tylko kapłan i lektor znajdują się w prezbiterium ( nie ma ministrantów )
2. Śpiew ogólny jest zawieszony. Śpiew prowadzi tylko organista.

3. Wszyscy wierni mają założone maski na twarz.
4. Woda święcona jest usunięta z kościoła.
5. Z kościoła usunięte są także śpiewniki i książeczki do nabożeństwa
6. Osoby wyznaczone ze służby porządkowej będą wprowadzać wiernych do kościoła
i usadzać w wyznaczonych miejscach w ławkach.
7. Nie ma zgromadzeń przed kościołem przed Mszą Św. ani po Mszy Św.
8. Dzieci, które nie przyjmują Komunii Św. pozostają w ławkach
9. Zalecane jest bardzo, aby w tym czasie przyjmować Komunię Św. na rękę
10. Kolejność zbliżania się do Komunii Św. będzie wskazywana przez osoby ze
służby porządkowej. Kiedy zbliżamy się do ołtarza , prosimy trzymać odległośc 6
stóp od innych w kolejce i pozostajemy w maskach na twarzy. Zatrzymujemy się w
odległości 6 stóp od księdza i po usłyszanych słowach: “Ciało Chrystusa” “Amen”,
zdejmujemy maskę z twarzy, kładziemy jedną rękę pod drugą, trzymamy kciuki
razem tworząc „tron dla Króla”, jak mówił Św. Cyryl z Jerozolimy w swoich
katechezach. Po przyjęciu Komunii Św., odchodzimy od księdza na odległość 6 stóp,
zakładamy maskę na twarz i odchodzimy do swojej ławki.
11. Po zakończonej Mszy Św., wychodzimy z kościoła dopiero wtedy, gdy osoby ze
służby porządkowej wskażą naszą ławkę.
12. Rodziny mogą siedzieć razem, ale tylko w tylnych ławkach. Jeżeli jest więcej niż
4 osoby, to dodatkowe osoby będą musiały być odalone od siebie o dwie ławki.
13. Po zwolnieniu ostatniej ławki, cały kościół będzie dezynfekowany.
14. Archidiecezja informuje, że z uwagi na bezpieczeństwo, toalety pozostają zamkniete.
Prosimy o cierpliwość przy realizacji naszego planu i wyrozumiałość dla tych
przepisów bezpieczeństwa, abyśmy mogli w ten sposób wyrazić naszą wdzięczność
za możliwość wspólnego uwielbienia Boga z poszanowaniem drugiego człowieka i
dbaniem o jego zdrowie.

Z uwagi na restrykcje związane z ograniczoną ilością miejsc na Mszy Św.,
prosimy o wpisywanie się na listę obecności na web site Eventbrite.com raz w

miesiącu. Aczkolwiek, w przypadku wolnych miejsc na stronie Eventbrite, można
wpisać się po raz kolejny.
Pragniemy prosić o pomoc w dezynfekcji, czyszczeniu naszego kościoła przed i po
Mszy Św. w każdą niedzielę oraz służbę podczas Mszy Św. Jeżeli nie będzie
wystarczającej ilości osób, które nam pomogą, nie będziemy mogli otworzyć kościoła
na sprawowanie Mszy Św. ani kontynuować celebracji Eucharystii z zachowaniem
zdrowotnego bezpieczeństwa. Osoby, które chciałyby pomóc proszone są kontakt z
Izą Macander 301-770-7086.
Dziękujemy. Bóg zapłać!
Ks. Jerzy Frydrych TChr., duszpasterz wraz z Radą Duszpasterską
Więcej informacji: Archidiecezja Washington: https://adw.org/coronavirus/

