
26.03.2021 
 
* Mając na uwadze niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem drogą kropelkową, kolejny raz 
usilnie zalecam wiernym przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, a celebransom tę formę jej 
udzielania. Osobom, które mimo zalecenia chcą przyjąć Komunię Świętą do ust, należy Jej udzielić na 
końcu obrzędu Komunii Świętej lub równocześnie w innym miejscu kościoła, jeśli pozwala na to liczba 
szafarzy. Szafarze są również zobowiązani – przed i po udzielaniu Komunii Świętej – do koniecznych 
zabiegów dezynfekujących. Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej są również proszeni  
o przyjmowanie Komunii Świętej na rękę. 
__________________________________________________________________________________ 

24.10.2020 
 

* Nadal usilnie polecam zachowywanie wszystkich norm sanitarnych. Szczególną uwagę zwracam 
ponadto na udzielanie Komunii Świętej na rękę, do czego należy wiernych usilnie zachęcać  
w oparciu o tradycję i naukę Kościoła, przypomniane w dokumencie Komisji ds. Kultu Bożego  
i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski z dnia 3 października 2020 r. 
 
* Należy zawiesić na czas nieokreślony spotkania formacyjne i katechetyczne w parafii. 
 
* Korzystając z okazji, składam wszystkim – duchownym i wiernym świeckim – szczere podziękowanie 
za modlitewne wsparcie w minionym okresie zakażenia koronawirusem. Bóg zapłać Służbie Zdrowia za 
pomoc i wsparcie. Wszyscy – niezależnie czy chorzy, czy zdrowi – twórzmy solidarną wspólnotę 
zmagającą się z zagrożeniem zdrowia, a nawet życia; niech nas wszystkich ochroni tarcza modlitwy 
różańcowej i wsparcie Matki Bożej Piekarskiej, Lekarki! 
__________________________________________________________________________________ 

18.06.2020 
 

* W związku z pojawiającymi się – w szeroko pojętej przestrzeni społeczno-kościelnej – 
zakażeniami koronawirusem i zachorowaniem na Covid-19, mając na uwadze zdrowie i życie 
wiernych, których otaczamy duszpasterską troską, oraz duszpasterzy, zwracam się do 
wszystkich z serdecznym apelem o konsekwentne i wytrwałe stosowanie się do zaleceń 
sanitarnych. 
__________________________________________________________________________________ 

04.05.2020 
 
* Osoby dorosłe posługujące przy ołtarzu zobowiązane są do zachowania wszystkich rygorów 
sanitarnych i przyjmowania Komunii Świętej na rękę, podobnie jak pozostali wierni. Mając na 
uwadze niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem drogą kropelkową, kolejny raz usilnie zalecam 
wiernym przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, a celebransom tę formę jej udzielania. 
 
* Nie należy udostępniać nagrań obrzędów Mszy św. po ich zakończeniu. Mogą być one jedynie 
transmitowane w czasie rzeczywistym. Wskazują na to dokumenty kościelne, ostatnio Dekret 
Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 25 marca 2020 r.: „Wierni powinni zostać 
poinformowani o godzinie rozpoczęcia uroczystości, aby mogli przyłączyć się do modlitwy w swoich 
domach. Pomocne mogą być środki przekazu nadające na żywo, nie nagrane”. 


