Ta wiadomość jest przeznaczona dla wszystkich księży w archidiecezji.
Uwaga: Poniższe rozporządzenia jak i wszystkie aktualne wytyczne można znaleźć na naszej stronie
Coronavirus/COVID-19 IZZY page.
W odpowiedzi na aktualne zalecenia i wskazówki pracowników służby zdrowia zmieniliśmy przepisy
dotyczące sakramentu namaszczenia chorych. Prosimy o dokładne przeczytanie wszystkich
poniższych punktów.
Jak już wcześniej podaliśmy do wiadomości, Archidiecezja Chicago włączyła sakrament namaszczenie
chorych do podstawowych posług objętych stanowymi rozporządzeniami odnośnie do usług niezbędnych
podczas pandemii. Jednak podczas udzielania tego sakramentu będą musiały zostać zachowane
nadzwyczajne środki ostrożności. Ponadto tylko wybrana liczba kapłanów będzie mogła udzielać tego
sakramentu pacjentom z potwierdzonym COVID-19. Poniżej znajdują się wytyczne, do których należy się
dostosować we wszystkich przypadkach próśb o sakrament namaszczenia chorych.
Kiedy do kapłana zostaje skierowana prośba o udzielenie tego sakramentu, kapłan musi zapytać, czy chora
osoba jest pacjentem z potwierdzonym COVID-19.
Jeśli TAK (pacjent jest pacjentem COVID-19), kapłan, który otrzymał pierwotną prośbę, musi:
1. Powiadomić rodzinę, że zgodnie z wytycznymi archidiecezji, aby wszystkim zapewnić bezpieczeństwo, inny
kapłan będzie musiał odpowiedzieć na ich prośbę o udzielenie sakramentu namaszczenia chorych. Kapłan
ten skontaktuje się z rodziną. Należy wyjaśnić, że ze względu na konieczność zachowania dużej ostrożności,
aż do odwołania, tylko wybrana liczba kapłanów może udzielać tego sakramentu wszystkim potwierdzonym
pacjentom z COVID-19.
2. Poprosić rodzinę o dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko osoby, z którą należy się kontaktować, oraz
numer telefonu, pod którym najszybciej można to zrobić. Ponadto kapłan powinien zapytać o imię i nazwisko
chorego i czy jest on hospitalizowany. Jeśli jest hospitalizowany, należy zapytać, w jakim przebywa szpitalu.
Jeśli nie jesteś hospitalizowany, należy zanotować adres, pod którym odbędzie się namaszczenie i nazwę
parafii, do której on należy.
3. Niezwłocznie skierować sprawę, wraz z zebranymi informacjami, bezpośrednio do jednego z obecnych
koordynatorów COVID-19. W godzinach od 8 a.m. do 5 p.m. należy kontaktować się z Mary Kay Gawne, APN
pod numerem 312.995.0076 i przez adres: mkgawne@archchicago.org. W godzinach pomiędzy 5 p.m.
a 8 a.m. należy kontaktować się z Justinem Lombardo pod numerem: 469.363.1776 i przez adres:
jlombardo@archchicago.org.

• Koordynator skontaktuje się z wyznaczonym kapłanem w wikariacie, w którym dana osoba się znajduje.
• Wyznaczony kapłan zbierze dalsze informacje, a następnie będzie postępować zgodnie ze szczegółowymi
wytycznymi w kwestii sprawowania tego sakramentu.

JEŚLI NIEWIADOMO, CZY CHORY MA COVID-19 (rodzina nie wie), kapłan, który otrzymał pierwotną
prośbę, musi z uwagi na konieczność zachowania nadzwyczajnych środków ostrożności, postępować
zgodnie z instrukcjami tak, jakby u chorego został zdiagnozowany COVID-19.
1. Powiadom rodzinę, że w związku z wytycznymi ustanowionymi przez archidiecezję, aby zapewnić
wszystkim bezpieczeństwo, sprawa musi zostać przekazana naszemu koordynatorowi COVID-19. Powiedz,
że koordynator ten przekaże prośbę do wyznaczonego w archidiecezji kapłana, który może sprawować
ten sakrament.
1

2. Poproś rodzinę o dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko osoby, z którą należy się kontaktować. Poproś
o numer telefonu, pod którym najszybciej w tym celu można skontaktować się z rodziną. Ponadto kapłan
powinien zapytać o imię i nazwisko chorego i czy jest on hospitalizowany. Jeśli jest hospitalizowany, to
należy zapytać, w jakim przebywa szpitalu. Jeśli nie jest hospitalizowany, należy zanotować adres, pod
którym odbędzie się namaszczenie i nazwę parafii.
3. Niezwłocznie skieruj sprawę, wraz z zebranymi informacjami, bezpośrednio do jednego z obecnych
koordynatorów COVID-19. W godzinach od 8 a.m. do 5 p.m. kontaktuj się z Mary Kay Gawne, APN pod
numerem 312.995.0076 i przez adres: mkgawne@archchicago.org. W godzinach pomiędzy 5 p.m. a 8 a.m.
kontaktuj się z Justinem Lombardo pod numerem: 469.363.1776 i przez adres: jlombardo@archchicago.org.
Jeśli NIE JEST pacjentem z COVID-19, kapłan, który otrzymał pierwotną prośbę, może sam
przystąpić do udzielenia sakramentu zgodnie z poniższymi wytycznymi dotyczącymi udzielania
sakramentu namaszczenia chorych pacjentowi bez COVID-19. Ta sprawa NIE musi być przekazywana
koordynatorowi.
Udzielanie sakramentu namaszczenia chorych pacjentowi BEZ COVID-19
Jeśli sakrament jest udzielany w placówce opieki zdrowotnej, postępuj zgodnie z przepisami i wytycznymi
tej placówki.
Jeśli sakrament jest udzielany w domu, przestrzegaj wszystkich aktualnych wytycznych, w tym:

• Zachowaj dystans społeczny ze wszystkimi w pokoju, aby zapewnić brak kontaktu fizycznego.
• Przed wejściem do pokoju zdezynfekuj lub umyj ręce mydłem i ciepłą wodą.
• Namaszczenia należy dokonać za pomocą bawełnianego gazika lub wacika, który po użyciu należy spalić
lub zakopać.

• Jeśli udzielana jest Komunia Święta, należy udzielić jej na rękę.
• Po zakończeniu wizyty zdezynfekuj ręce i umyj je mydłem i ciepłą wodą.
• Po udzieleniu sakramentu użyj chusteczek dezynfekujących (bleach wipes) lub mydła i wody do dezynfekcji
wszystkich przedmiotów użytych podczas udzielenia sakramentu.
Pokój Wam,
Biskup Ron Hicks
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