Uroczystość I Komunii Świętej 2020
15 minut przed Liturgią otwieramy drzwi kościoła oraz drzwi do Windsor Hall.
Przy wejściu każdy dezynfekuje dłonie, dzieci oraz rodzice siadają na wyznaczonych miejscach – miejsca
każda rodzina miała wyznaczone na próbach, na próbach zostały rozdane bilety z numerami miejsc oraz
dodatkowe z napisem Windsor Hall.
Nad wpuszczaniem ludzi do kościoła i do Windsor Hall czuwają stewardzi
Zasady obowiązujące w kościele:
 Zajmujemy wyznaczone miejsca, nie przemieszczamy się po kościele, pamiętamy o
zachowywaniu dystansu społecznego
 Wszyscy obecni mają mieć zakryte nos i usta z wyjątkiem tych, którzy są przez lekarza zwolnieni;
dzieci do 11 roku życia nie muszą nosić maseczki
 W czasie Mszy obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych, tabletów,
aparatów
i kamer – informujemy, że Msza będzie transmitowana w Internecie, a zdjęcia wykonują
wyłącznie fotografowie zamówieni wcześniej. Zdjęcia oraz nagranie zostaną udostępnione
rodzicom.
 Zgodnie z wytycznymi diecezjalnymi w czasie liturgii powstrzymujemy się od wspólnego śpiewu
– pieśni wykonuje wyłącznie schola. Nie będzie modlitwy powszechnej, procesji z darami oraz
nie przekazujemy znaku pokoju.
Przebieg Liturgii:
Pieśń na wejście i procesja księży do ołtarza
Prośba Rodziców o udzielenie Komunii Świętej dzieciom
Rodzice błogosławią dzieci – wszyscy pozostają na swoich miejscach – rodzice wyciągają ręce w kierunku
dzieci na gest błogosławieństwa i powtarzają słowa błogosławieństwa po księdzu
Akt pokuty i Chwałą na wysokości (śpiewa schola)
Módlmy się
Czytanie 1
Psalm (śpiewa schola)
Czytanie 2
Alleluja (śpiewa schola)
Ewangelia i Kazanie
Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych (nie przynosimy świec)
Nie ma modlitwy wiernych
Pieśń na dary – schola (nie ma procesji z darami)
Liturgia Eucharystyczna (Święty, Święty, Święty oraz Baranku Boży wykonuje schola),
Nie przekazujemy znaku pokoju
Komunia Święta
1) Dzieci przychodzą do Komunii Świętej pojedynczo, w procesji przez środek kościoła, zachowując
odstępy, według ustalonej kolejności. Komunię Świętą przyjmują klęcząc. Ksiądz dezynfekuje
dłonie po każdym dziecku

2) Pozostali przychodzą do Komunii Świętej pojedynczo w procesji przez środek kościoła po
zakończeniu Komunii dzieci i przyjmują Komunię Świętą na stojąco na rękę.
3) Dodatkowo ksiądz udziela Komunii Świętej na Windsor Hall
Módlmy się
Podziękowanie rodziców
Błogosławieństwo i pieśń – księża wychodzą do zakrystii (koniec transmisji)
Po zakończeniu pieśni wszyscy pozostają na swoich miejscach, krótka modlitwa – Niechaj Będzie
Pochwalony… Ogłoszenia o wyjściu i zdjęciach – dziecko wywoływane po kolei przed ołtarz otrzymuje od
księdza pamiątkę I Komunii Świętej, następuje wspólne zdjęcie z księdzem. Dziecko wychodzi z kościoła,
rodzice również. Rodzice robią sobie zdjęcie z dzieckiem przed kościołem.
Pytania i odpowiedzi
1) Czy będzie czynna toaleta? Nie. Najbliższa czynna toaleta w restauracji.
2) Czy można stać przed kościołem? Czy tam będzie słychać Mszę?
Nie. Uczestnicy Mszy mają swoje miejsca w kościele i w Windsor Hall. Nie wolno gromadzić się przed
kościołem, głośniki będą wyłączone.
3) Jak to jest z czytaniem na mszy i zabieraniem głosu do mikrofonu? Przekazujemy sobie
mikrofon? Co z dezynfekcją?
Rodzice, czytają czytania od ambony. Każdy otrzyma specjalną teczkę z kartką z wydrukowanym czytaniem.
Trzeba z nią podejść do ambony i przeczytać z tej kartki. Nie ma potrzeby dotykania mikrofonu. Ambonę
zdezynfekuje Pan Stanisław po każdym z rodziców.
Rodzice, którzy będą mieli prośby i podziękowania podchodzą do osobnego mikrofonu, który znajduje się
przy chrzcielnicy. Ewentualny tekst czytają z własnych kartek. Nie ma potrzeby dotykania mikrofonu.
4) Czy ktoś służy do Mszy Świętej?
Do Mszy Świętej służy wyłącznie Pan Stanisław (kościelny).
5) Czy na Mszy będą obecni katecheci?
Oczywiście! Na komuniach będą obecni przedstawiciele katechetów, którzy pomagają jako stewardzi.
6) Jak wygląda biały tydzień?
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w kościele w białym tygodniu mogą wziąć udział wyłącznie dzieci.
Na mszach w białym tygodniu będą też obecni katecheci oraz p. Kasia ze scholii. Msze święte od 21 do 25
września o godzinie 17:30.
7) Czy po mszy będzie można sobie robić swobodnie zdjęcia, spotkać księdza lub Panie Katechetki?
Fotograf wykona każdemu dziecku trzy takie same zdjęcia: w czasie przyjmowania Komunii Świętej,
pozowane z księdzem przed ołtarzem, pozowane z rodzicami przed kościołem. Prosimy o sprawne
opuszczanie terenu kościoła i nie tworzenie grupek i tłumu. Mimo tak podniosłej chwili nie wolno zapomnieć
o obowiązujących zasadach zachowywania dystansu społecznego.
8) Jak mam uruchomić transmisję z Mszy Świętej? Czy będzie ją można oglądać na żywo?
Aby włączyć transmisję z Mszy Świętej Komunijnej należy po prostu wejść na stronę naszej Parafii:
www.parafiaelaing.co.uk/kosciol-na-zywo Transmisja rozpocznie się punktualnie o godzinie 13:00 czasu
londyńskiego. Może w niej uczestniczyć na żywo każdy, kto ma dostęp do Internetu. W tygodniu po komunii
Świętej na stronie parafii www.parafiaelaing.co.uk/sakramenty/pierwsza-komunia-swieta ukaże się link do
pobrania filmu z I Komunii.

