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WSKAZÓWKI DLA OSÓB ODWIEDZAJACYCH KOŚCIÓŁ  
NA PRYWATNĄ MODLITWĘ 

 
 

1. Po wejściu / wjeździe na teren Kościoła prosimy o ustawienie się w kolejce do wejścia  
(o ile w tym czasie taka będzie) z zachowaniem 2 metrów odstępu pomiędzy osobami 
oczekującymi na wejście. 

 
2. Przy wejściu głównym będzie oczekiwać wolontariusz, który poinformuje o zachowaniu 

zasad higieny i wskaże miejsce do prywatnej modlitwy. 
 

3. Przy wejściu należy użyć żelu dezynfekującego 
 

4. Miejsca w Kościele są wyznaczone w taki sposób, żeby zachować dystans 2 metrów od 
kolejnej osoby. 

a. Domownicy mogą siedzieć razem w miejscu wyznaczonym przez wolontariusza 
b. Rodziny z dziećmi powinny siedzieć razem 
c. Dzieci nie mogą chodzić po kościele – pozostają pod opieką osoby dorosłej 

 
5. W Kościele możemy używać tylko swoich własnych modlitewników lub różańców. Nie 

używamy wspólnych śpiewników, nie wolno też dotykać ani całować figur lub obrazów. 
 

6. Jeśli chcemy skorzystać ze spowiedzi prosimy o to indywidualnie dyżurującego kapłana  lub 
czekamy na zielone światło – nie ustawiamy się w kolejce do konfesjonału. 
 

7. Po zakończonej modlitwie udajemy się do wyjścia znajdującego się obok figury Matki Bożej 
z Lourdes. Przy wyjściu należy użyć płynu dezynfekującego. 

 
 
 

Więcej informacji na temat odwiedzin kościoła znajdziemy  
w filmie na stronie internetowej parafii i kanale YouTube 

 
PAMIĘTAJMY, ŻE ZACHOWUJĄC WYTYCZNE ZACHOWANIA DYSTANSU ORAZ HIGIENY 

OKAZUJEMY W TEN SPOSÓB NASZA TROSKĘ O INNYCH ORAZ MIŁOŚĆ WZAJEMNĄ 
 


