16 Czerwca, 2020
Drodzy Parafianie,
Mam nadzieje ze Was nie nudze moimi listami, ale chce
poinformowac o waznych przygotowaniach w otwarciu naszej parafi
Sw. Michala.
Otwarcie parafi nie bedzie takie latwe. Musimy dokonac wielu zmian
z dawniejszych tradycji do terazniejszych, wziazku z Covid-19
pandemic. Chcemy aby wszyscy byli bezpieczni od tej epidemi.
Wieze ze jest to bardzo wazne w dzisiejszych czasach.
Chce przytoczyc slowa biskupa z Floridy:
“Podkreslam ze wszyscy katolicy sa zwolnieni z obowiazku
uczestniczenia we mszy Sw. do nastepnego ogloszenia. Wazne jest aby
wszyscy byli bezpieczni, szczegolnie starsi ktorzy sa narazeni na
zachorowania, ale kazdy z nas powinien sie kierowac swoja rozwaga i
decyzja. Jeszcze raz chce podkreslic ze uczestnictwo we mszy Sw. nie
jest obowiazkowe. To jest indywidualna decyzja kazdej osoby.”
Zrobcie reflekcje o powyzszej informacji i sami zadecydujcie kiedy
mozecie wrocic na msze do parafi Sw. Michala gdzie jestescie mile
widziani.
Do tego listu zalaczam dwie strony informacji zatytulowanej:

Parafia Sw. Michala powraca do zycia i modlitwy.
Informacja ta wytlumaczy zmiany dokonane w parafii Sw. Michala.
Chce abyscie wszyscy zaznajomili sie z nastepujacymi wskazowkami
odnosnie zdrowia i bezpieczenstwa ktore jest wazne dla kazdego z nas.
Pokoj z wami.
Diakon Andrzej Grebe
Administrator parafi

Parafia Sw. Michala powraca do zycia.

Witamy wszystkich w parafii 19-tego i 20-tego czerwca, 2020.
Rozklad mszy Sw. zostal taki sam. Celebrowanie mszy sw. musi byc
bezpieczne i wedlug regulaminu. Napewno beda jakies zmiany i
nieporozunienia, ale musimy dokonac zmian zgodnie z prawem. To
wszystko jest zwiazane z wirusem.
Ponizej zalaczam liste regul.
Ryzyko parafian:
Samo uczestniczenie we mszy Sw. i przyjscie do kosciola jest ryzykiem
zarazenia sie Covid 19, pomimo naszych staran zabezpieczenia.
Ci co sa chorzy:
Czy macie goraczke? Czy podrozowaliscie za granica? Czy mieliscie
kontakt z Covid 19? Ci ktorzy okazuja objawy powinni zostac w
domu. Osoby ktore nie moga przyjsc do kosciola, dostana dyspense z
decezji Albany.
Prosimy o rejestracje osob ktorzy beda uczestniczyc we mszy Sw.
Faza druga NYS otwarcia mowi ze kosciol moze przyjac 25%
pojemnosci kosciola. Do naszego kosciola moze przyjc 75 osob na
dana msze Sw. Musimy sie dostosowac do tych regul, aby nie bylo
za duzo osob na jednej mszy Sw. Prosze sie rejestrowac na
EventBright.com, na naszym web site, na stronie Facebook lub
zadzwonic do biura 518-237-5151 i zostawic imie i nazwisko, oraz
ilosc osob przyjdzie na msze Sw o 16-tej w sobote, oraz o 9 i 11 w
niedziele.
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Kiedy przyjedziecie do kosciola:
Kazda osoba musi miec maske lub zakrycie twarzy. Prosze wlozys
ja w samochodzie.
Zachowac odleglosc pomiedzy osobami wedlug regulaminu NYS.
Do kosciola wchodzimy glownymi drzwiami. Winda bedzie
udostepniona dla osob potrzebujacych. (prosimy zapytac koscielnych)
Kazda osoba wchodzaca musi podac imie/nazwisko i numer
telefonu. Dezynfektor do rak bedzie dostepny przy dzwiach.
Jak masz temperature – zostan w domu.
Zachowuj odleglosc pomiedzy osobami,
Koscielny zaprowadzi cie do lawki.
Tylko rodzina moze siedziec razem w lawce.
Zmiany w liturgii.
Ksiadz wyjdzie z zachrysti i po mszy Sw. pojdzie do zachrysti.
Ksiadz da ogolne rozgrzeszenie na poczatku mszy Sw. poniewaz nie
mozemy przystapic do spowiedzi.
Nie bedzie procesji.
Bedzie tylko organista, kantor i lektor.
Nie bedzie przyniesienia darow.
Nie bedzie zbierania kopert. Koszyk na ofiary bedzie przy
wejsciu do kosciola.
Przekazanie “Pokoj z Toba” bedzie usmiech, machniecie reka,
lub uklon glowy.
Do komuni koscielny bedzie kierowal podejsciem.
Tylko Ksiadz bedzie rozdawal komunie w masce.
Komunia bedzie rozdawa TYLKO na reke.
Przyjecie wina jest tymczasowo zakazane.
Prosze nie zdejmujcie masek do momentu podejcia do ksiedza.
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Dodatkowe zmiany:

Gromadzenie pod kosciolem, na schodach, i parkingu jest
zabronione.
Nie bedzie swieconej wody.
Nie bedzie ksiazek i spiewnikow.
Indywidualne ksiazki, ogloszenia, spiewniki nie beda
dozwolone.
Dziekuje za cierpliwosc, zrozumienie, i wyrozumialosc.
Jak narazie musimy sie podporzatkowac tym nowym zarzadzeniom.
To nie sa stale zmiany tylko tymczasowe.
Prosimy o wspolprace i wytrwalosc. To wszystko przeminie i wrocimy
do normy. Nasza wiara przeprowadzi nas przez te ciezkie czasy za
pomoca Pana Boga.
I tak jak zawsze, prosze nie krepujcie sie jak macie jakies pytania albo
propozycje, beda mile wysluchane.
Zostancie z Bogiem

Deacon Andrew Grebe
Administrator parafi
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