
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE OBECNIE 

PRZED, W CZASIE I PO MSZY ŚWIETEJ 

 

• Wierni będą wpuszczani do kościoła przez osoby dyżurujące, tzw. 

stewardów.  

• Prosimy o zajmowanie w pierwszej kolejności ławek z przodu 

kościoła i zapełnianie ich tak, by nie było w nich wolnych miejsc. Osoby indywidualne siedzą 

2m od siebie, zgodnie z oznaczeniami na siedzeniach. Rodzinny lub osoby z tego samego 

domu, mogą siedzieć bliżej siebie na tej samej ławce i tym samym rodzina np. 6-cio osobowa 

może siedzieć w jednej ławce bez konieczności zachowania obowiązku odległości 2m. 

• Podczas mszy świętej nie można śpiewać. Dozwolona jest gra na organach i kantor może 

śpiewać części Mszy św. – np. psalm, alleluja. 

• Dary można składać do skrzynek  - skarbon przy wejściu lub wyjściu z kościoła. (Na mszy 

świętej polowej dary można składać do niesionego koszyka, jednak bez dotykania go).  

• Pieniądze zebrane przed policzeniem, będą przechowywane w sejfie do następnego 

tygodnia. 

• W czasie Mszy nie ma modlitwy wiernych i procesji z darami. 

• Na znak pokoju nie podajemy sobie ręki –zamiast tego stosujemy skinięcie głową 

• Przy rozdawaniu Komunii Świętej, ksiądz nie będzie mówił słów: „Ciało Chrystusa” i 

oczekiwał odpowiedzi „Amen”. Zamiast tego, po odmówieniu „Baranku Boży” i modlitwy, 

ksiądz pokaże przeistoczoną hostię zgromadzeniu i powie „Ciało Chrystusa”, na które 

wszyscy odpowiadają „Amen”. Podobnie wzniesie Kielich. 

• Wierni, którzy chcą przyjąć Najświętszy sakrament, czekają w swoich ławkach do czasu, 

kiedy  steward lub akolita poprosi ich o przejście do przodu. Wychodzimy i stoimy wzdłuż 

barierek przed ołtarzem po tej stronie kościoła, po której siedzimy. Z ławki muszą wyjść 

wszyscy, aby uniknąć przechodzenia przez drugą osobę. Osoba, która nie chce przystąpić do 

Komunii Św., może poprosić o błogosławieństwo, składając ręce na klatce piersiowej i 

wówczas kapłan uczyni znak krzyża, błogosławiąc ją, albo osoba ta  czeka z przodu kościoła, 

ale oddalona od barierki. Przy barierce pilnujmy zasady zachowania odległości 2m. 

• Komunia Święta będzie rozdawana tylko na rękę i na stojąco. W celu zachowania 

przepisowej odległości między kapłanem a biorącym komunię, ręka musi być w pełni 

wyprostowana. Komunia Święta będzie dawana w milczeniu i bez odpowiedzi. Najświętszy 

Sakrament spożywamy przy barierce. 

• Po przyjęciu Najświętszego Sakramentu wracamy bocznym przejściem do tej samej ławki i 

na te same miejsca. 

• Na zakończenie mszy świętej, najpierw wychodzą osoby z ławek tylnych pilnując znowu 

zasady zachowania odległości, potem osoby z chóru.  


