15 czerwca 2020 r
PARAFIA RODZINY ŚWIĘTEJ Otwarta !!!
(w ograniczonej pojemności – 45 osób)
Drodzy Parafianie: WITAMY SPOWROTEM!
Co należy pamiętać:
1.Nadal obowiązuje ogólna dyspensa od niedzielnego obowiązku uczestnictwa we Mszy.
2.COVID-19 nadal stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego, szcze -gólnie dla osób starszych, a osoby z
wcześniej istniejącymi schorzeniami i niedoborem odporności powinny pozostać w domu, aby zmniejszyć
ryzyko zarażenia wirusem.
3.Jeśli masz jakiekolwiek objawy COVID-19, takie jak kaszel, gorączka, duszność, katar lub ból gardła,
musisz pozostać w domu.
4.Uczestnictwo w mszach jest ograniczone. Jesteśmy w pierwszym etapie ponownego otwarcia, które
wynosi maksymalnie 30% pojem-ności lub maksymalnie 45 parafian na Mszę. Dotyczy to również pogrzebów i wesel.
5.Początkowo siedzenia będą odbywać się na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”.
6.W kosciele wszyscy parafianie muszą nosić niemedyczne lub domowe maski na twarz (z wyjątkiem osób
poniżej 5 roku życia). Ci, którzy mają medyczne powody, by nie nosić maski na twarz, nie powinni
uczestniczyć w mszy.
7.Fizyczne odległości 6 stóp lub 2 metrów muszą być przestrzegane przez cały czas i we wszystkich
kierunkach między parafianami, którzy nie pochodzą z tego samego gospodarstwa domowego.
8.Wchodząc do Kościoła i wychodząc z niego, wymagana jest właściwa higiena rąk przy użyciu środków
dezynfekujących. Mycie rąk mydłem i wodą przez co najmniej 20 sekund jest wymagane w toaletach.
8.Podczas kaszlu lub kichania zakrywaj usta i nos łokciem. Następnie umyj lub odkaż ręce.
9.Proszę powstrzymać się od kontaktu z powierzchniami dotykowymi / współdzielonymi w jak
największym stopniu.
10.Bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu, dlatego po każdej Mszy nastąpi dezynfekcja ławek i
powierzchni dotykowych oraz umywalni.
11.Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i e-mail (jeśli dotyczy i możliwe do uzgodnienia) zostaną
zapisane przy wejściu do Kościoła, aby móc śledzić kontakty z Algoma Public Health na wypadek, gdyby parafianin uzyskał pozytywny wynik na COVID-19.
12. Wprowadzjący eskortują cię do ławki. Rodziny składającej się z jednego, dwóch lub więcej osób
mieszkających w tym samym domu siedzą razem. Z kościoła pierwsi wychodzą od ołtarza i wychodząc z
Mszy św. Zawsze obowiązuje utrzymywanie fizycznej odległości sześ-ciu stóp lub dwóch metrów.
13.Nastąpią zmiany liturgiczne w sposobie odprawiania Mszy świętej i przyjmowania Komunii świętej.

14.Ogólna reakcja „Amen” na „Ciało Chrystusa” nastąpi przed całą parafią przed przystąpieniem do
Komunii świętej.
Do Komunii św. przystępujemy zachowując dystans, wyciagając dłoń,
jak najdalej, i kapłan też wyciąga dłoń jak najdalej.
15.Komunię Świętą można przyjmować tylko na dłoni, gdy maska na twarzy jest nadal założona. Zrób kilka
kroków w bok, zdejmij maskę z jednej strony za pomocą elastycznego zaczepu na ucho, umieść Najświętszy
Sakrament w ustach, a następnie ponownie załóż maskę i przejdź do miejsca siedzącego.
16. Żadnego śpiewu zbiorowego poza odpowiedziami „Amen” i „I waszym duchem”.
Odpowiedzi głosowe powinny być ciche.
17.Nie będzie kontaktu fizycznego. Podczas wymiany znaków pokoju używaj uśmiechu, lub ukłonu.
18. Wszystkie hymny, modlitewniki i inne dokumenty zostały usunięte z ławek, ponieważ są trudne do
dezynfekcji. Możesz zabrać ze sobą własny modlitewnik i zabrać go do domu bez kontaktu lub dzielenia się
z innymi.
19.Nie będzie zbierana kolekta-ofiara. Wszelkie datki należy składać do przygotowanego kosza po wejściu
lub przy wyjściu z Kościoła.
20.Zakaz gromadzenia się i spotkań towarzyskich parafian przed lub po Mszy św.
21. Poszukujemy Wolontariuszy do wprowadzania powitanie ludzi, pomocników do odkażania ławek,
windy i umywalni podczas i po każdej Mszy.
Możesz zadzwonić do Sekretarki lub księdza
pod numer 705-253-5523, aby zgłosić się do pomocy podając swoje imię i nazwisko i czas, kiedy możesz
usłużyć.

