STRESZCZENIE
Niniejszy dokument jest streszczeniem wieloetapowych protokołów i procedur, znanych jako „Plan”,
dotyczących ponownego otwarcia kościołów i wznawiania udziału wiernych w życiu sakramentalnym
Kościoła dla diecezji katolickich w Illinois. Pełny plan znajduje się na końcu niniejszego streszczenia. Plan
został opracowany przez biskupów prowincji chicagowskiej w porozumieniu z rządowymi i lokalnymi
urzędnikami zdrowia publicznego i władzami cywilnymi oraz za ich zgodą.
Cztery główne zasady stanowią podstawę wieloetapowego planu:
1. Należy uczynić wszystko, co możliwe, aby zapewnić wiernym pocieszenie, jakie niesie z sobą sakramentalne
życie Kościoła. Należy to zrobić rozsądnie i we właściwym czasie.
2. Obecna sytuacja w Illinois pozostaje niebezpieczna i niestabilna. Choć wiele zostało zrobione, wciąż
pozostaje perspektywa, że może to zostać zniweczone przez drugą, bardziej złośliwą falę wirusa.
3. Należy zrobić wszystko, aby społeczeństwo ufało, że najwyższym priorytetem każdego planu jest
bezpieczeństwo i dobro ludzi. Nie możemy zakładać, że ludzie powrócą tylko dlatego, że kościoły zostaną
ponownie otwarte.
4. Kluczowe będzie wezwanie, aby społeczeństwo wykazało się postawą wiernego obywatelstwa. Każdy
katolik będzie musiał wykazać się poczuciem osobistej odpowiedzialności za dobro wspólne, jak również za
własne bezpieczeństwo.
Mając na uwadze te zasady, opracowano plan ostrożnego i stopniowego wznawiania pełnego zakresu
celebracji sakramentalnych, liturgii i praktyk wiary z udziałem wiernych. Plan przewiduje zastosowanie
zestawu wymaganych środków i etapowość wcielania go w życie. Plan będzie podlegał ciągłemu
przeglądowi i będzie aktualizowany adekwatnie do nowych danych. Podstawy planu są następujące:
1. Aktywna i solidna komunikacja mająca na celu informowanie parafii i parafian o planie i wszelkich jego
aktualizacjach.
2. Każda parafia musi zrekrutować, na poziomie parafii, wolontariuszy z grupy niskiego ryzyka, którzy nie
znajdują się w trudnej sytuacji, aby pomogli proboszczowi we wdrażaniu planu.
3. Wybrani wolontariusze muszą ukończyć szkolenie w formie seminarium internetowego (webinaru).
Szkolenia rozpoczną się w tygodniu od 18 maja.
4. Każda parafia będzie musiała przedstawić zaświadczenie (certificate) o gotowości do ponownego otwarcia
przed każdym kolejnym etapem otwierania parafii. Każda parafia będzie musiała wypełnić formularz
(template) potwierdzający wykonanie wszystkich kroków i wykazujący, że istnieje wystarczająca liczba
wyszkolonych wolontariuszy do jego wykonania.
5. Faza I pozwala na ponowne otwarcie parafii na chrzest, spowiedź, śluby i pogrzeby z uczestnictwem 10 osób.
6. Faza IA umożliwia ponowne otwarcie parafii na prywatną modlitwę i adorację z uczestnictwem 10 osób.
Biorąc pod uwagę harmonogram szkolenia wspomniany powyżej, przewiduje się, że wszystkie parafie, jeśli
zdecydują się to zrobić, mogą zostać otwarte około 23 maja dla fazy I i około 30 maja dla fazy IA.
7. Faza II pozwala na ponowne otwarcie kościołów na Msze św. w dni powszednie i weekendy dla większych
grup osób, w zależności od wytycznych stanu i wielkości budynku kościelnego.
8. Poprzez ciągłe dyskusje z proboszczami, pracownikami służby zdrowia i z władzami cywilnymi, na każdym
etapie będzie dokonywany przegląd „Planu” w celu dostosowania go do nowych danych.
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WIELOFAZOWY PLAN OTWIERANIA KOŚCIOŁÓW
FAZA I: Ograniczone celebracje sakramentalne i modlitwa prywatna
Działania i obowiązki parafii

• Proboszcz będzie potrzebował pomocy wspólnoty parafialnej, ponieważ będzie musiał stworzyć zespół
liderów parafii składający się z 6 osób, włączając siebie samego, do wspólnego zarządzania działaniami
i nadzorowania czyszczenia, porządkowania i witania przybywających.

• Menadżer biznesowy lub osoba wyznaczona przez proboszcza będzie pełniła funkcję kierownika ds.

zgodności działań parafii z zarządzeniami „Planu” i pomoże w złożeniu niezbędnych „formularzy zgodności”
(templates for reopening).

• Cały zespół liderów musi uczestniczyć w szkoleniach i przedłożyć formularz (template) wdrażania planu

ponownego otwarcia. Formularz musi zostać przejrzany i poświadczony przez archidiecezję lub właściwą
diecezję.

• Parafia będzie musiała posiadać stały program zaopatrywania się w środki czystości i środki bezpieczeństwa.
• Na podstawie zatwierdzonego pozwolenia do czynienia dalszych kroków, każda parafia uzyska uprawnienia
do udzielania chrztów, ślubów, przeprowadzania pogrzebów i udzielania sakramentu spowiedzi w kościele
w ramach obecnego limitu 10 uczestników, nie włączając w to duszpasterzy i personelu miejsca („faza I”).

• Po dodatkowym przygotowaniu każda parafia może w miarę uznania i możliwości oferować adorację

Najświętszego Sakramentu i miejsce w wyznaczonym czasie na prywatne modlitwy („faza IA”). Decydując się
na to, zespoły liderów parafii muszą przestrzegać wszystkich opublikowanych przez biskupów wytycznych,
które określają środki ostrożności niezbędne przy przygotowaniu do nabożeństw i ceremonii, w trakcie
sprawowania nabożeństw i ceremonii i po ich zakończeniu.
UWAGA: Podczas fazy I parafie nie będą mogły odprawiać codziennej lub niedzielnej Mszy św., nawet
z udziałem 10 lub mniej osób. Wznowienie Mszy św. z udziałem wiernych, niezależnie od liczby uczestników,
jest bardziej złożonym procesem, który wymaga wyciągnięcia wniosków z fazy I. W tym celu parafie oraz
archidiecezja lub diecezja będą współpracować w celu zebrania danych, aby dzięki uzyskanym informacjom
ulepszyć protokoły i proces wdrażania planu, zanim przejdziemy do nabożeństw w fazie II.
Działania i obowiązki archidiecezji / diecezji
Archidiecezja lub diecezja, w zależności od wielkości, zapewni następujące posługi wspierające parafie
i proboszczów:

• Przekaże informacje dotyczące uzyskiwania przez parafie środków czystości lub listę preferowanych
dostawców tych środków na wszystkich etapach planu.

• Przeprowadzi wymagane szkolenia w formie seminariów internetowych (webinars) dla duchowieństwa,
liderów parafii i wolontariuszy, aby pomóc proboszczowi w wypełnieniu planu na każdym etapie.
Archidiecezja Chicago opracuje standardowe seminarium internetowe oparte na tych wytycznych
i udostępni je innym diecezjom prowincji chicagowskiej.

• Nagra i rozpowszechni wśród parafii przesłanie lokalnego biskupa do wiernych w formie wideo, aby wyjaśnić
plan ponownego otwarcia kościołów.

• Oceni i przeprowadzi certyfikację wniosków parafialnych dotyczących otwierania parafii podczas

poszczególnych faz. Utworzy specjalną skrzynkę e-mailową, która będzie monitorowana przez
pracowników, którzy będą odpowiadać na pytania lub w inny sposób wspierać parafie niemogące bez
uzyskania dodatkowej pomocy bezpiecznie otworzyć swoich kościołów.

• Zbierze i oceni informacje z parafii na temat ich doświadczeń z fazy I i IA, aby dostosować protokoły fazy II do
przyjęcia większej liczby osób, w tym do otwarcia Mszy św. z udziałem wiernych.

• Będzie współpracować z urzędnikami państwowymi, aby badać możliwość zwiększania liczby zebranych,
przy uwzględnieniu wielkości budynków kościelnych.
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FAZA II: Wznowienie Mszy św. z udziałem wiernych
Działania i obowiązki parafii
W fazie II parafie będą mogły ubiegać się o uzyskanie zgody (certification) na rozpoczęcie odprawiania
codziennych i niedzielnych Mszy św. z udziałem wiernych. Parafie będą również nadal udzielać chrztów,
ślubów, odprawiać pogrzeby i oferować adorację Najświętszego Sakramentu. Biorąc pod uwagę bardziej
złożony charakter celebracji Mszy św., wejście w fazę II będzie wymagało od parafii:

• Zwiększenia liczby członków zespołu parafialnego, jeśli władze cywilne zezwolą na zwiększenie liczby osób
w zgromadzeniach publicznych w fazie II.

• Utrzymanie bieżącego programu zaopatrzenia w środki czystości i bezpieczeństwa.
• W razie potrzeby kontynuację rekrutacji i przeprowadzanie szkoleń nowych wolontariuszy, którzy nie należą
do osób z grupy ryzyka.

• Opracowanie procedur logistycznych zgodnie z wytycznymi planu, aby zarządzać częstszymi i większymi

posługami, które obejmują działania przed nabożeństwami i ceremoniami, w ich trakcie i po ich zakończeniu.

• Wdrożenie bezpiecznego systemu rezerwacji / systemu udzielania biletów, aby utrzymać porządek i ułatwić
ewentualne śledzenie infekcji.

• Przesłanie szczegółowej propozycji wdrożenia fazy II.
Działania i obowiązki archidiecezjalne
Aby wesprzeć parafie w przygotowaniu i realizacji fazy II, archidiecezja lub diecezja:

• Ustanowi i zaktualizuje wymagania dotyczące wszystkich posług i nabożeństw zgodnie ze standardami
urzędników gubernatora, ekspertów opieki zdrowotnej i władz kościelnych.

• Dokona przeglądu i certyfikacji wszystkich propozycji parafialnych dotyczących ponownego otwarcia
Mszy św.

• W razie potrzeby zapewni dodatkowe wymagane seminaria internetowe i szkolenia.
• Nagra i rozpowszechni wśród parafii przesłanie lokalnego biskupa do wiernych w formie wideo, aby wyjaśnić
procedury możliwości uczestniczenia wiernych w Mszach św. w fazie II.

• Przeprowadzi wyrywkowe oceny po upływie określonego czasu, aby zapewnić ciągłą zgodność
z opublikowanymi wymaganiami.

• Zbierze informacje od parafian z całej archidiecezji lub diecezji na temat tego, czy dobrze działają procedury
bezpieczeństwa i czy dobrze funkcjonują w połączeniu z powziętymi przez kościół środkach ostrożności.

• Będzie wciąż monitorować informacje zwrotne na temat wcielania procedur i dostępnych zasobów,

aby pomagać w rozwiązywaniu problemów poprzez stałą komunikację z przywódcami parafii, władzami
stanowymi i lokalnymi oraz urzędnikami zdrowia publicznego.
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