
1. Zgodnie z zarządzeniem Arcybiskupa Metropolity Białostockiego do dnia 25 

maja 2020 roku zostaje przedłużona dyspensa od obowiązku uczestniczenia 

we Mszy św. Zachęcamy do uczestniczenia we Mszy św. transmitowanej 

przez środki społecznego przekazu. Z naszego kościoła transmitowana jest 

niedzielna Msza św. o godz. 11.00. Link na stronie internetowej parafii. 

 

2. Nowe rozporządzenia organów państwowych pozwalają od poniedziałku 20 

kwietnia na zwiększenie ilości wiernych uczestniczących w zgromadzeniach 

liturgicznych. Ilość osób biorących udział w liturgii powinna być ustalona 

zgodnie z metrażem powierzchni kościoła, biorąc pod uwagę 1 osobę na    

15 m2. Oba nasze kościoły, górny i dolny mają ten sam metraż, wliczając w 

dolnym chór nad zakrystią. Do tego metrażu nie zaliczamy chóru i balkonów 

górnego kościoła. Balkony te bowiem mają charakter ozdobny. Bez prezbi-

terium długość wynosi 29 m, a szerokość 33 m, co daje 957 m2, podzielone 

przez 15 daje rezultat 64 wiernych w kościele. Przedsionek dolnego kościoła 

to 132 m2, może więc tam przebywać 9 osób.  

 

3. Od 20 kwietnia Msza św. w dni powszednie o godz. 06.30 będzie odprawiana 

tylko w dolnym kościele, a o 07.00 tylko w górnym. Msza św. o godz. 18.00 

będzie odprawiana zarówno w kościele górnym jak i dolnym. Msze św. w 

niedziele i uroczystości z porządkiem niedzielnym w tym samym czasie będą 

odprawiane zarówno w kościele górnym jak i dolnym. Od jutra do kościoła 

górnego wchodzimy bezpośrednio, drzwiami od ul. Leszczynowej, a nie 

przez kościół dolny.  

 

4. Uczestnicy zgromadzeń liturgicznych mają obowiązek zakrywania ust i nosa 

oraz zachowania odpowiedniej odległości – minimum 2 metry. Z obowiązku 

zakrywania ust i nosa podczas sprawowania liturgii są zwolnieni jedynie du-

chowni sprawujący kult religijny. W obu kościołach przy pomocy przylepio-

nych karteczek wskażemy miejsca, gdzie będzie można usiąść.  

 

5. Zgodnie z rozporządzeniem księdza arcybiskupa, w innych przestrzeniach 

posługi duszpasterskiej, na przykład przyjmowanie interesantów w kance-

larii, kapłana obowiązuje zakrywanie ust i nosa.  

 

6. Podobnie jak w latach ubiegłych od 20 kwietnia będzie otwarty przedsionek 

górnego kościoła od godz. 07.30 do 18.00.  

 

7. Od 20 kwietnia spowiadamy tylko podczas nabożeństw.  

 

8. W związku z tym, że pierwsza Komunia św. może mieć miejsce jedynie w 

małych grupach, panie katechetki przeprowadziły konsultacje z rodzicami 



odnośnie do terminów. Na podstawie tego został ułożony plan kiedy od-

będą się pierwsze Komunie św. w małych grupach poszczególnych klas i 

szkół, uwzględniając w miarę możliwości oczekiwania rodziców. Plan ten dzi-

siaj wieczorem – zgodnie z zapowiedzią - zostanie podany na stronie inter-

netowej naszej parafii oraz na wszystkich tablicach ogłoszeniowych parafii. 

(Zobacz: GRAFIK PIERWSZYCH KOMUNII ŚWIĘTYCH) 

 

9. Zgodnie z decyzją księdza arcybiskupa do odwołania zostaje zawieszona or-

ganizacja Sakramentu Bierzmowania.  

 

10. XXVII Piesza Pielgrzymka do Krypna zaplanowana na 2 maja, nie odbędzie 

się w przewidzianym terminie. 

https://kazimierz.archibial.pl/docs/komunia_grafik.pdf

