
 

 

 

 

 

  

 

Słowo duszpasterskie dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny 

oraz duszpasterstwa w czasie pandemii koronawirusa 

w parafii Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych 

 

Siostry i Bracia! Drodzy Łaziszczanie! Zacni Goście! 

 

Doświadczenie trwającej epidemii jest dla nas wszystkich niełatwe. Chcemy przeżywać je w duchu 

wielkiej życzliwości i cierpliwości. Wyrazem naszej miłości i wzajemnej odpowiedzialności  

są m.in. przyjęte reguły bezpieczeństwa i higieny. Prosimy o przyjęcie ze zrozumieniem nowych 

wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Rządu RP i ścisłe ich przestrzeganie.  

Przypominamy, że nadal obowiązuje dyspensa Arcybiskupa Katowickiego od niedzielnego 

i świątecznego uczestnictwa we Mszy św. dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji  

(np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.), osób, które czują wielką obawę przed zarażeniem. 

Wiernych, którzy z uzasadnionej racji nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, zachęcamy  

do duchowej łączności, korzystania z transmisji telewizyjnych, radiowych bądź internetowych  

oraz do stosowania praktyki Komunii św. duchowej. Jak tylko będzie to możliwe powrócimy  

do transmisji Mszy niedzielnej z naszego kościoła parafialnego.  

Przypominamy, że wierni uczestniczący w liturgii mają obowiązek stosowania maseczek  

lub przyłbic zakrywających nos i usta (z wyjątkiem celebransów, lektora i psalmisty w momentach 

czytania lub śpiewu). Po przekroczeniu drzwi kościoła zachęcamy do skorzystania z płynu 

dezynfekującego.  

 Podczas Komunii św. umożliwiamy wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust,  

jak i na rękę. W głównej nawie kościoła udzielamy komunii tylko na rękę – co jest obecnie 

szczególnie zalecane. Jeśli ktoś pragnie przyjąć komunię w dowolny sposób, zasadniczo do ust,  

ma taką możliwość w bocznych nawach kościoła. Każdy z kapłanów rozdzielających komunię świętą 

dezynfekuje swoje ręce przed rozdzielaniem komunii jak i po tej czynności.  

 Przed konfesjonałami są dostępne płyny dezynfekujące. Penitenci obawiający się zarażenia mogą 

sobie zdezynfekować miejsce spowiedzi jak i kratkę konfesjonału. Od strony penitenta umieściliśmy 

dodatkowe folie ochronne.  

 W związku z Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym zachęcamy wiernych  

do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na całą 

„oktawę” Uroczystości. Zapraszamy na różaniec za zmarłych w kolejne dni listopada. Imiona 

i nazwiska zmarłych zalecanych można umieszczać do skarbony z tyłu kościoła.  

 W najbliższym okresie Adwentu i Bożego Narodzenia nie będzie wizyty kolędowej w tradycyjnej 

formie. Zamiast odwiedzin kolędowych zapraszamy do modlitwy w kolejne niedziele okresu Bożego 

Narodzenia połączone z kolędowaniem po Mszy św. wieczornej. Szczególną intencją tych Mszy  

św. wieczornych będzie modlitwa za parafian zaproszonych danego dnia. Zachęcamy wiernych,  

by po powrocie do domów naznaczyli kredą swoje drzwi napisem C+M+B 2021. 

Dziękując Drogim Parafianom i Gościom za codzienny wysiłek budowania wspólnoty Kościoła 

w trudnym czasie epidemii, życzymy wszystkim obfitości Bożego błogosławieństwa oraz zdrowia 

duszy i ciała na każdy dzień. Ogarniamy wszystkich modlitwą.  

 

 Wasi Duszpasterze  

Łaziska Górne, 16.10.2020 


