
 

 

 

 

Z wielką radością informujemy, że nasza parafia rozpoczyna Msze Św. z uczestnictwem 

wiernych. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi. 

 

 Aby uczestniczyć we Mszy Św. należy zapisać się poprzez użycie linku SignUpGenius 

znajdującego się na stronie parafialnej ŚŚ. Cyryla i Metodego. W ten sposób wymagana 

jest rejestracja na Msze co tydzień aż do odwołania. Link do rejestracji na Msze w danyn 

weekendzie będzie dostępny w piątek rano na stronie parafialnej i Facebooku. We Mszy 

może uczestniczyć tylko 120 osób. 

 Przy wejściu do kościoła osoby witające zweryfikują imię i nazwisko z listy rejestracyjnej. 

 Do odwołania nie będzie śpiewu kongregacyjnego w kościele. 

 Wierni powinni usiąść w wyznaczonych miejscach w kościele zachowując dystans 

społeczny. Marszałkowie pomogą państwu w znalezieniu miejsca. 

 Nie będzie niesienia darów podczas Mszy Św. 

 Nie będzie zbierana kolekta podczas Mszy Św., natomiast będą umieszczone kosze 

w tylnej części kościoła na koperty i darowizny. 

 Podczas przekazania znaku pokoju nie  podajemy sobie dłoni ani nie trzymamy się za 

ręce podczas Modlitwy Pańskiej. 

 Każda osoba zoobowiązana jest do noszenia maski na twarzy przez cały czas, w tym 

również podczas przyjmowania Komunii św. Komunia podawana będzie na dłoń, po czym 

należy przejść w bok, aby obniżyć maskę i przyjąć Komunie św. Wcześniej Marszałkowie 

wskażą gdzie zezyfekować dłonie przed przyjęciem.  

 Po zakończnonej Mszy należy opuszczać rząd za rzędem rozpoczynając od tyłu bocznych 

ławek cały czas utrzymując dystans społeczny. Proszę dostosować się do wskazówek 

wolontariuszy.  

 Potrzebujemy więcej wolontariuszy do pomocy. Archidiecezja nie pozwoli nam przejść do 

następnego etapu otwierania kościoła jeżeli nie będziemy mieli wystarczającej ilości osób 

do pomocy. Potrzebujemy wolontariuszy do witania i wprowadzania osób do kościoła, 

marszałków i osoby do czyszczenia ławek. Po więcej informacji prosimy o kontakt ze 

Stanem Brzeźniakiem i Mateuszem O'Hare na holyname@stcyril.org. 

 Osoby, których intencje są zamówione podczas Mszy św. w nadchodzący weekend mogą 

zgłosić wcześniej swoją obecność dzwoniąc do parafii najpóźniej do 9:00 rano w piątek. 

Proszę pozostawić imie, nazwisko i telefon, i ilość osób (maximum 2 osoby od jedną 

zamówionej intencji) 

Dziękujemy Wam za cierpliwość i zrozumienie w tym czasie odnowy. 
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