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Zostań w domu. Zasady
bezpieczeństwa w trakcie
uroczystości religijnych.

Ograniczenia w przemieszczaniu, wprowadzone przez Rząd 24
marca br. dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w
wydarzeniach o charakterze religijnym. W mszy lub innym
obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie
więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.
 
Zachęcamy do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych wyłącznie
za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.  
 
Na terenie naszej gminy na transmisję online zapraszaja:
 

 Parafia św. Marka w Dąbrowie  - najbliższe msze na żywo
odbędą  się 28 i 29 marca (sobota i niedziela )
https://www.facebook.com/pg/Parafia-%C5%9Bw-Marka-w-
D%C4%85browie-112887470351830/events/

Parafia Św. Małgorzaty w Łomiankach zaprasza  do
włączenia się w Drogę Krzyżową, którą w piątek 27 marca
od godz. 19.30  będzie  transmitować z kościoła,  na profilu 
fb  Parafia Św. Małgorzaty DM w Łomiankach 
https://www.facebook.com/1102969386463614/photos/rpp
.1102969386463614/2849493971811138/?type=3&theat
er

Kwestia transmisji niedzielnej mszy na żywo nie jest na chwilę
obecną zakończona, należy dowiadywać się na bieżąco na fb
Parafia Św. Małgorzaty DM w Łomiankach i
www.parafialomianki.pl

Parafia  Rzymskokatolicka Matki Bożej Królowej Rodzin w 
Dziekanowie  Leśnym  www.parafiadziekanow.pl
przygotowuje  się do transmisji na żywo. Msza on line
odbędzie się w niedzielę o godz. 11:30 na youtube.pl/
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Parafia Dziekanów  Leśny

Misjonarze Matki Bożej Pocieszenia Missionari della
Consolata w Kiełpinie zapraszają w piątek o godzinie 17:30
(27 marca wyjątkowo o 16:30) na transmisję Drogi
Krzyżowej oraz Mszy Św. z kaplicy, w niedzielę na
transmisję Mszy Św. o godzinie 10.15 oraz codziennie o
godz. 20:30 na różaniec. http://www.consolata.pl/, fb
Consolata Poland, youtube.

Warszawskie  Kościoły Ewangelickie również zapraszają wiernych
do udziału w transmisjach przez Internet.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Warszawie, ul. Miodowa
21
www.luteranie.pl/strona_glowna/nabozenstwa_luteranskie_
transmisja_przez_internet.html

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Warszawie,
 https://www.youtube.com/watchv=ZCgVmNhK9G8&fbclid
=IwAR1AaVezgzfG92NPjf3GmD8Kks9oQ1cXYmpt_UQAaw
dmOS112F79u7eI2qg&app=desktop

 
Transmisja niedzielnej liturgii dla Prawosławnych dostępna jest
przez stronę Katedry Metropolitalnej Św. Marii Magdaleny w
Warszawie
www.katedra.org.pl/2020/03/21/transmisja-niedzielnej-liturgii/
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