
Zarządzenie Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego dotyczące posług
duszpasterskich podczas epidemii z dnia 26.03.2020.

/wyjątki/

I. Nabożeństwa

1. Odwołane zostają wszystkie nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. 

II. Eucharystia

1. W  każdej  Mszy  św.  lub  w  innych  celebracjach  może  uczestniczyć
maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. 

2. We Mszy św. pierwszej  kolejności  mogą uczestniczyć osoby zamawiające
intencję mszalną. Na liturgię wierni wchodzą bocznym wejściem. Zachęcamy
wszystkich wiernych do modlitwy osobistej i korzystania z transmisji Mszy
św. i innych celebracji liturgicznych za pośrednictwem mediów.

    Przychodząc na  liturgię  należy:

a) zajmować miejsca jak najbardziej oddalone od siebie.

a) znak  pokoju  przekazuje  się  jedynie  przez  skinienie  głową  bez
podawania rąk.

c) należy zachęcić wiernych do przyjmowania Komunii św. na rękę,
(to bardzo ważne ze względu ochrony przed zakażeniem zarówno
wiernych  jak  i  kapłana)  a  zarazem  umożliwić  przyjmowanie
Komunii św. do ust.

d) przystępując do Komunii zachowujemy odstęp dwóch metrów od
siebie nawzajem.

III. Spowiedź św.

1. Codzienna  okazja  do  spowiedzi   św.  W kolejce  może  przebywać
maksymalnie 5 osób z zachowaniem 2 metrów odległości od siebie. 

2. Do  spowiedzi  można  umówić  się  dzwoniąc  pod  nr:  667 601  439  W tym
szczególnym  czasie  spowiadając  się  należy  się  ograniczyć  do  krótkiego
wyznania win.

3. W sytuacji, gdy nie ma dostępu do kapłana, wierni mogą odzyskać stan łaski
uświęcającej poprzez akt żalu doskonałego, czyli wyrażenie skruchy z miłości
do Boga. Taka skrucha, poprzedzona rachunkiem sumienia i postanowieniem
poprawy, może być wyrażona prostą formułą (np. akt żalu: „Ach, żałuję za
me  złości…”).  Żal  doskonały  powinien  także  zawierać  w  sobie  szczery



zamiar  wyznania  grzechów  ciężkich  w  spowiedzi  przy  najbliższej  okazji.
Wskazane  jest  również  podjęcie  jakiegoś  czynu  pokutnego  w  ramach
zadośćuczynienia za grzechy.

4. Tradycyjna spowiedź parafialna będzie zorganizowana po ustaniu epidemii.

IV. Komunia chorych, namaszczenie chorych i Wiatyk

1. 1-szo sobotnie wizyty u chorych zostają odwołane. 

2. Do osób w ciężkim stanie i umierających należy wezwać kapłana dzwoniąc
pod numer:  667 601 439.  Proszę poinformować zawczasu o stanie zdrowia
chorego (rodzaj choroby, ewentualne przebywanie na kwarantannie chorego
lub kogoś z domowników).

 

V. Chrzest Święty

Wszystkie  chrzty  do  czasu  ustania  epidemii  będą  przełożone  na  bezpieczny
termin. 

VI. Bierzmowanie

1. Uroczystości  związane  z  udzielaniem  sakramentu  bierzmowania  zostają
zawieszone do odwołania. 

2. Odwołane są wszystkie spotkania kandydatów do bierzmowania.

VII. Pierwsza Komunia Święta

1. Odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami. 

2. W sprawie terminu I Komunii Świętej: 

Wariant   I: Jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą 
do szkół, I Komunie Święta będzie odwołana do czasu ustania epidemii.

Wariant II: Jeżeli po Wielkanocy dzieci wrócą do szkół i stan epidemii
zostanie  odwołany,  decyzję  o  przyjęciu  I  Komunii  Świętej  będzie
pozostawiona  indywidualnej  decyzji  rodziców  w  porozumieniu
z proboszczem. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

Pogrzeb

1. Uroczystości  pogrzebowe  ograniczone  zostają  do   modlitw  bezpośrednio
na cmentarzu przy grobie w obecności najbliższej rodziny (z zachowaniem
obowiązującego limitu 5 osób).



2. W pogrzebie nie mogą uczestniczyć osoby odbywające kwarantannę.

3. Mszę  św.  pogrzebową  odprawiona  będzie  w  kościele  w  dniu  pogrzebu
lub w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłego.

Kancelaria Parafialna

1. Biuro Parafialne czynne tylko we wtorek od g. 16.00 – 17.00. W razie pilnej
konieczności  skorzystania  z  kancelarii  należy  umówić  się  dzwoniąc  pod
numer: 667 601 439

W  naszym  kościele  codziennie  od  poniedziałku  30  marca -  do  soboty
04 kwietnia

Od  godz.  15.00 ADORACJA  Najświętszego  Sakramentu  do  wieczornej
Mszy św. z możliwością :

 odbycia spowiedzi św. 

 albo przyjęcia Komunii św.


