
PARAFIA   EWANGELICKO–AUGSBURSKA  w  GDAŃSKU 
81-703 SOPOT 1, ul. Kościuszki 51, skr. 68. 

Tel. (058) 551-13-35, www.sopot.luteranie.pl, e-mail: sopot@luteranie.pl   
 
 

 
Sopot, dnia 1 maja 2020 r. 

Drodzy Parafianie, 
Szanowni Państwo, 
Siostry i Bracia w Chrystusie, 
 

Trzecia niedziela po Wielkanocy nosi łacińską nazwę Jubilate, co jest wezwaniem do radości. Nazwa ta, zaczerpnięta 

od pierwszych słów Psalmu 66., czyli „Radośnie wysławiajcie Boga…”, zachęca nas, byśmy oddali chwałę 

Wszechmogącemu Panu. Ta niedziela daje nam powód do jeszcze jednej radości, bardziej przyziemnej – 

a mianowicie z faktu, że możemy po wielu tygodniach wrócić do naszego kościoła, by znów wspólnie wysławiać Boga 

pieśnią i modlitwą i wsłuchać się w Boże Słowo. 

W związku z wprowadzoną zmianą rządowego rozporządzenia oraz decyzjami władz Kościoła, począwszy od niedzieli 

3 maja 2020, ponownie otwieramy kościół Zbawiciela w Sopocie dla wiernych i w ten sposób umożliwiamy udział 

w nabożeństwie „na żywo”. 

Niestety, nie oznacza to powrotu do sytuacji sprzed pandemii. Nadal obowiązują nas wszystkich rygorystyczne 

przepisy dot. zachowania szczególnych środków ostrożności. Jako Parafia jesteśmy odpowiedzialni za 

bezpieczeństwo uczestników nabożeństwa i musimy przestrzegać wszelkich zasad sanitarnych. Wiąże się to 

z szeregiem obostrzeń, które musimy wprowadzić w życie i dostosować się do ministerialnych wytycznych. Poniżej 

znajdują się najważniejsze informacje, z którymi należy szczegółowo zapoznać się i bezwzględnie ich przestrzegać  

– ten apel kierujemy przede wszystkim do tych, którzy będą chcieli wziąć udział w nabożeństwie. 

1. Głównym ograniczeniem jest liczba osób, które mogą uczestniczyć w nabożeństwie. Według rozporządzenia 

w kościele może znajdować się 1 osoba na 15m2, co w przypadku kościoła Zbawiciela w Sopocie oznacza 

maksymalnie 35 osób (nie licząc duchownych i osób z obsługi liturgicznej). W związku z powyższym prosimy 

o wyrozumiałość, ale jesteśmy zmuszeni do liczenia wszystkich wchodzących do kościoła i do zamknięcia drzwi po 

wejściu 35 osób. Może więc zdarzyć się sytuacja, że nie wszyscy chętni będą mogli wejść do kościoła.  

2. Wszystkie osoby przebywające w kościele są zobowiązane do zachowania bezpiecznej odległości co najmniej 

2 metrów od kolejnej osoby (nie dotyczy rodzin zamieszkujących w jednym gospodarstwie domowym). Prosimy 

o siadanie w ławkach w maksymalnym rozproszeniu, wykorzystując wyłącznie oznaczone programem nabożeństwa 

miejsca (zarówno na dole, jak i na emporach). 

3. Przy wejściu do kościoła oraz przy wyjściu należy bezwzględnie zdezynfekować ręce (środek dezynfekujący 

będzie dostępny w przedsionku kościoła na stoliku). Ponadto po zakończeniu nabożeństwa duchowni nie będą się 

żegnać. Prosimy o wychodzenie w odstępach, z zachowaniem co najmniej 2-metrowego dystansu. 
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4. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zaleceniem synodalnych komisji: teologicznej oraz liturgicznej, wszystkie 

nabożeństwa będą nabożeństwami Słowa, tzn. do odwołania będą odbywały się bez sakramentu komunii świętej. 

5. W trakcie nabożeństw nie będą prowadzone szkółki niedzielne dla dzieci. Po nabożeństwie nie będą również 

czynne: punkt kancelaryjny, stoisko z literaturą, Sala Debory, biblioteka „Etos”. Niestety ze względów sanitarnych 

jesteśmy zmuszeni również całkowicie wyłączyć z użytkowania toaletę. 

6. Przypominamy, że wszyscy uczestnicy nabożeństwa (oprócz duchownych sprawujących kult religijny) zobowiązani 

są do prawidłowego noszenia maseczki ochronnej lub innego materiału, zasłaniającego usta i nos, przez cały okres 

trwania nabożeństwa (również podczas śpiewania). 

7. Śpiewniki, zwyczajowo  dostępne w kościele, są wyłączone z użytkowania. Należy przynieść własny śpiewnik 

z domu lub korzystać z wydrukowanego programu. 

Osoby starsze (od 60 roku życia) oraz osoby z chorobami współistniejącymi (np. choroby układu krążenia, cukrzyca, 

przewlekłe choroby układu oddechowego, nadciśnienie tętnicze, nowotwory) zachęcamy do pozostania w domu 

i uczestniczenia w nabożeństwach transmitowanych za pośrednictwem radia, telewizji i Internetu. Również rodziny 

z małymi dziećmi oraz osoby dojeżdżające do kościoła środkami komunikacji miejskiej zachęcamy do pozostania 

w domach. 

Osoby mające jakiekolwiek symptomy choroby zakaźnej, takie jak: gorączka, kichanie, kaszel, uczucie rozbicia i bólu 

w kościach prosimy o bezwzględne pozostanie w domach. 

Wiemy, że wszystkie powyższe ograniczenia są trudne do spełnienia i z pewnością będą powodować, że nie 

będziemy czuli się komfortowo. Tym bardziej więc prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, abyśmy wspólnie, w trosce 

o siebie nawzajem, dostosowali się do wszystkich wytycznych i przestrzegali zasad bezpieczeństwa. Niechaj to będzie 

naszym wspólnym wyrazem chrześcijańskiej odpowiedzialności i realizacji przykazania miłości bliźniego. 

Każdy, kto czuje duchową potrzebę przyjścia do kościoła, będzie mile widziany. Niechaj jednak wszyscy rozważą 

w swoim sumieniu, czy jego obecność nie będzie stwarzać zagrożenia – dla siebie samego lub dla innych. 

Wszystkim Wam, Drodzy, życzymy wiele Bożego błogosławieństwa i zdrowia, niech łaskawy Pan prowadzi nas, 

ks. bp Marcin Hintz oraz ks. Marcin Rayss wraz z Prezydium Rady Parafialnej. 

 

OGŁOSZENIE: 

W najbliższą niedzielę 3 maja 2020 wszystkim polecamy serdecznie transmisję nabożeństwa w TVP3 o godz. 13.00 

z kościoła w Bydgoszczy. Tym razem to nasza Diecezja będzie gospodarzem nabożeństwa w mediach 

ogólnopolskich. Kazanie wygłosi ks. bp Marcin Hintz. Liturgię poprowadzą ks. Marek Loskot oraz ks. Marcin Rayss. 


