KOLEJNE RESTRYKCJE OD 19 KWIETNIA 2021
W związku z ogłoszonym w piątek, przez Premiera Ontario, przedłużeniem
nakazu „Stay-at-home” o kolejne dwa tygodnie tj. przynajmniej do 16 maja,
oraz nałożeniem nowych ograniczeń, które dotyczą także wspólnot
wyznaniowych, zostają wprowadzone nastepujące zmiany;
- W Mszach Św. i nabożeństwach mogą uczestniczyć jedynie osoby,
które mają brak jakichkolwiek symptomów choroby (gorączka, kaszel,
katar i inne objawy przeziębienia) i nie miały kontaktów z osobami
zakażonymi koronawirusem.
- liczba osób uczestniczących we Mszy Św., nabożeństwach, pogrzebach i
ślubach została ograniczona do 10 osób – włącznie z księdzem i lektorem.
- Msze Św. będą sprawowane według istniejącego harmonogramu. Aby
uczestniczyć we Mszy Św. należy dokonać rejestracji dzwoniąc do biura
parafialnego pozostawiając wiadomość.
- UWAGA! Osoby, które mają zamówioną Mszę Św. na poszczególny dzień,
muszą potwierdzić swój udział dzwoniąc do biura parafialnego -najpóźniej do
środy. W przypadku nie potwierdzenia swojej obecności miejsca na Msze Św.
zostaną - od czwartku - udostępnione dla innych osób. Można rejestrować
maksymalnie 8 osób. Biuro parafialne nie ponosi odpowiedzialności za
niedopatrzenie.
- W razie niemożliwości przyjścia na umówiony termin – rezerwację należy
jak najszybciej zwolnić informując biuro parafialne. Szczególnie chodzi
oMsze Św, Niedzielne.
- Niestety, musicie Państwo również liczyć się z tym, że bez zameldowania
nie będzie można wejść do kościoła. W tej sytuacji proszę o uszanowanie
sytuacji i udanie się do domu. Oczywistym jest, że ze względu na
ograniczoną liczbę uczestników, większość naszych parafian nie będzie
mogła wziąć udziału we Mszy św. Dlatego przypominam, że wciąż aktualna

jest dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św. Z
udziału we Mszy św. powinny zrezygnować osoby z chorobami dróg
oddechowych i gorączką. Zachęcam także, aby w domu pozostały osoby z
grup tzw. podwyższonego ryzyka oraz wszyscy ci, którzy nie czują się
pewnie i boją się zarażenia. Wszystkich pozostających w domu zachęcamy,
jak do tej pory, do śledzenia transmisji internetowych z naszej parafii.
- Wejście do kościoła na Mszę św. rozpoczyna się 30 minut przed nią, a
kończy się na 10 minut przed godziną rozpoczęcia. Nie ma możliwości
wejścia po tym czasie dla osób spóźnionych. Oczekując na wejście
należy zachować bezpieczny odstęp.
- W czasie COVID-19, w naszej wspólnocie - Komunia św. udzielana jest tylko
na rękę; osoby, które mają z tym trudność, mogą przyjąć wyłącznie komunię
duchową.
- Składkę/ofiary na bieżące potrzeby utrzymania naszej parafii, składać
można do koszyka przy wyjściu z kościoła. Również ewentualną ofiarę za
intencje Mszalną w opisanej kopercie.
Proszę wszystkich Państwa o wyrozumiałość, cierpliwość i dostosowanie
się do przedstawionych przepisów, tak byśmy – wzajemnie siebie
wspierając i sobie pomagając – mogli przebrnąć przez ten trudny czas.

