Parafia pod wezwaniem
Matki Bożej z Guadalupe
Lakewood, NJ
Poniżej przedstawione są wytyczne przekazane nam przez Biskupa oraz daty wprowadzania ich w życie.
Przypomnienie: jeśli jesteś chory lub w grupie wysokiego ryzyka, pozostań w domu.
Msze Św. w dni powszednie będą otwarte dla uczestnictwa wiernych od poniedziałku 6 lipca.
Maksymalna dozwolona liczba uczestników ustalona przez Biskupa to 50 osób. Będziemy przestrzegać tego
ograniczenia. Uczestnicy zobowiązani są do nałożenia masek w czasie Mszy Św., zachowania stałej odległości
6 stóp (2 metrów) od pozostałych uczestników. Ograniczenia obowiązujące dla Mszy Św. niedzielnej, które
podano poniżej, dotyczą również Mszy Św. w dni powszednie, z wyjątkiem maksymalnej liczby uczestników.
Msze Święte w niedziele będą otwarte dla wiernych od niedzieli 5 lipca tylko w kościele Świętej Rodziny,
ograniczenia to:
1. Maksymalna dozwolona frekwencja to 1/3 pojemności budynku kościoła, (80 osób).
2. Osoby biorące udział muszą mieć nałożone maski.
3. Dystans 6 stóp (2 metrów) musi być zachowany.
4. Zobowiązuje się wszystkich do posiadania środka dezynfekującego i użycia go przed wejściem do budynku,
przed Komunią i po Komunii Świętej.
5. Otwarte będzie tylko JEDNO wejście do budynku i JEDNO wyjście, CENTRALNE GŁÓWNE DRZWI
PRZEDNIE.
6. Uczestnicy Mszy Św. mogą siedzieć tylko w oznaczonych ławkach i w odległości 6 stóp od siebie w ławce,
chyba, że mieszkają w tym samym domu.
7. Dzieci muszą siedzieć z rodzicami w ławce, nie mogą się przemieszczać.
8. Nie będzie śpiewu.
9. Nie ma wzajemnego witania się przez podanie ręki.
10. Nie będzie wody święconej.
11. Nie będzie dostępnych świec.
12. Nie będzie mszałów, kart modlitewnych i biuletynów.
13. Nie będzie darów ofiarnych.
14. Nie będzie przekazywania znaku pokoju przez podanie ręki.
15. Wymagany jest brak kontaktu między uczestnikami.
16. * Surowo zabronione jest dotykanie, całowanie lub inne formy kontaktu z figurami lub innymi świętymi
przedmiotami.
17. Obowiązuje zakaz gromadzenia się osób wewnątrz lub na zewnątrz Kościoła.
18. Po zakończeniu Mszy Św. wymagane jest uporządkowane opuszczenie kościoła i posesji parafii.
19. Kapłani nie będą nakładać masek podczas Mszy Św., ale muszą nakładać maski na czas podawania
Komunii Św. oraz dezynfekować ręce zgodnie z dyrektywami.
20. Kazania kapłanów będą krótsze.
21. Komunia Św. udzielana będzie pod jedną postacią (Ciało Chrystusa)
22. Nie będzie służby liturgicznej.
23. Transmisja Mszy Świętej na żywo będzie nadal kontynuowana.
Wszyscy, którzy chcą uczestniczyć w Ofierze Chrystusa (Msza Św.), zobowiązani są do przestrzegania
wymienionych ograniczeń, obowiązujących dla bezpieczeństwa i zdrowia wszystkich obecnych. Kościół jest
prawnie prywatną własnością.
Wszyscy, którzy nie mogą lub nie są w stanie ich przestrzegać, powinni pozostać w domu.
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