
 

ORGANIZACJA MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE Z UDZIAŁEM DO 100 OSÓB  

(TYLKO NA STAŁYCH, WYZNACZONYCH MIEJSCACH) 

 

Drodzy parafianie, 

 

Psalmista powiedział:  Uradowałem się, gdy mi powiedziano:  «Pójdziemy do domu Pana!» (Ps 122,1) 

 

Tęskniliśmy za dniem, w którym będziemy mogli ponownie celebrować Mszę św. w naszej parafii. Ten dzień 

nadszedł właśnie teraz.  Z niecierpliwością czekamy na chwilę, w której możemy powiedzieć: „Pójdziemy do 

domu Pańskiego”, aby wielbić i chwalić Boga, naszego Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. 

 

Msze św. muszą być sprawowane w sposób zarówno bezpieczny jak  i z godnością. 

 Dlatego wszyscy proszeni są o dokładne przestrzeganie zaleceń dotyczących organizacji mszy 

niedzielnych i świątecznych. 

 

1. Strefy oraz stałe, wyznaczone miejsca siedzące 

Zapoznaj się z plakatem na następnej stronie ! 



 

 

- Kościół podzielony jest na trzy strefy: A, B i C (galeria i chór) 

• Strefa A (żółta): Ławki po prawej stronie patrząc przodem w stronę ołtarza + ławki w kaplicy Maryi 



• Strefa B (zielona): ławki po lewej stronie patrząc przodem w stronę ołtarza + składane krzesła przy wejściu 

na zewnątrz zakrystii 

• Strefa C (niebieska): Ławki w galerii i chór 

 

2. Rejestracja oraz  wejście - wyjście 

Rejestracja na https://billett.katolsk.no 

Na każdą niedzielną Mszę św. dla 100 osób widnieja w systemie bietowym dwa arkusze rejestracyjne. Na 

każdym arkuszu jest 50 osób. Jedna rejestracja z adresem Kirkegata i jedna z adresem Kongens gate. 

• Osoby, które zarejestrują się w systemie pod adresem Kirkegata, muszą wejść i wyjść z kościoła 

przez drzwi główne od strony Kirkegata i usiąść w rzędach ławek w strefie B i na galerii. 

 

• Osoby, które zarejestrują się w systemie pod adresem Kongens gate (od plebanii), muszą wejść i 

wyjść z kościoła przez bramę od strony  Kongens gate i usiąść w rzędach ławek w strefie A + galeria. 

 

• Bilety na mszę będą kontrolowane przy drzwiach. Udaj się do wejścia ,do którego dokonałeś 

rejestracji. Jeśli zarejestrowałeś się na mszę «wejście Kongens gate» podejdź do drzwi od plebanii. 
 

Wszystkich prosimy o niezmienianie miejsc po między strefami, a także o nie przechodzenie do innych stref 

przed i po mszy. 

3. Miejsca w kościele 

Wszyscy proszeni są o zajęcie miejsca w odpowiednich rzędach ławek. Służba kościelna oraz osoby 

wyznaczone mogą pomoc wskazać odpowiednie miejsce.   

 Przyjrzyj się plakatom!  

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:  

samme husstand: domownicy, osoby mieszkajace wspólnie 

Ikke samme husstand : osoby mieszkające oddzielnie  

Kirkebenk: ławka kościelna  

 

4. Rozdawanie komunii: 

Uczestnicy mszy  siedzą w tym samym , wyznaczonym im miejscu podczas całej uroczystości. 

Komunię św. rozdziela się w rzędach ławek. 



5. Odpowiedzialność parafi (zalecenia od kurii w Oslo) 

Parafie jako organizatorzy mszy są odpowiedzialne za środki zapobiegające kontaktom (interakcjom) 

między osobami uczestniczącymi w nabożeństwach i innych obrzędach. 

Kościoły muszą zatem mieć gospodarzy kościelnych (pomocników), którzy wskazują, doprowadzają 

wiernych do wyznaczonych miejsc siedzących, a także nadzoruja , aby wyjście z kościoła odbyło się w 

sposób uporządkowany i aby uniknąć bliskiego kontaktu między uczestnikami. 

Należy również unikać spotkań, gromadzenia się  poza kościołem przed i po Mszy św. 

Parafie  (organizator) muszą dopilnować oznakownia ławek , wyraźnie wskazujące odległość między 

siedzeniami .  

W przypadku używania krzeseł (np. rozkładanych) organizator (parafia) jest odpowiedzialny za to, aby 

uczestnicy nie przestawiali krzeseł na odległość mniejszą niż jeden metr podczas trwania mszy.  

Środki kontroli infekcji, takie jak Antibac, mycie ławek i tym podobne przed i po mszy, a także kontrola ilości 

wiernych oraz sprawdzanie listy uczestników  nadal obowiązują. 

 

6. Do wszystkich, którzy chcą uczestniczyć we Mszach św. I innych liturgiach w kościele św. Ansgar 

oraz w niedzielnych Mszach św. W Stella Maris 

Istnieją dwa zalecenia: 

- Od rządu: „Zaleca się przełożenie lub odwołanie wydarzeń, które gromadzą ludzi z różnych gmin”. 

- Z diecezji katolickiej w Oslo: „Zaleca się, aby nie gromadzić ludzi mieszkających poza granicami gminy”. 

 
Uradowałem się, gdy mi powiedziano:  «Pójdziemy do domu Pana!» (Ps 122,1) 

 

Pełni radości przychodzimy do Kościoła. Ojciec czeka, aby przyjąć nas w ramiona swojej miłości. 

PAMIETAJ, ZAREZERWUJ MIEJSCE NA MSZĘ!  

 

Ksiądz proboszcz Tien oraz ksiądz Dawid  

 


