Wytyczne dotyczące wyjątkowych sytuacji
udzielania Komunii Świętej do ust
Zgodnie ze wskazaniami liturgicznymi, które z uzasadnionych powodów zostały na czas
pandemii zmodyfikowane, Komunia Święta w tym czasie mogła być udzielana wyłącznie na
rękę. Wzywamy proboszczów, aby w dalszym ciągu zachęcali wiernych do przyjmowania
Komunii Świętej na rękę, gdyż jest to najbezpieczniejszy sposób. Jednak ze względu na szacunek
dla tych, którzy nalegają na przyjmowanie Pana Jezusa do ust i z nadzieją, że pomoże to uniknąć
konfliktów podczas odprawiania najświętszej Mszy świętej w parafii, za pełnym przyzwoleniem
proboszcza, można uczynić wyjątek od tej zasady, ściśle jednak przestrzegając przedstawionej
poniżej procedury.
Procedura udzielania Komunii Świętej do ust:
a) Parafie powinny wyznaczyć specjalne miejsce dla osób przyjmujących Komunię Świętą do
ust, oddzielone od osób, które przyjmują Komunię Świętą na rękę.
b) Osoby przyjmujące Komunię Świętą powinny przejść do wyznaczonego miejsca ustawiając
się w kolejce z zachowaniem sześciu stóp dystansu społecznego pomiędzy każdą osobą,
zgodnie z umieszczonymi na podłodze znacznikami.
c) Szafarz Eucharystii udzielający Komunii Świętej w maseczce ochronnej/ przyłbicy powinien
zdezynfekować swoje dłonie, korzystając ze środków odkażających znajdujących się na
ustanowionym w pobliżu stole lub oferowanych przez marszałka.
d) Osoba przyjmująca Komunię Świętą powinna zdezynfekować swoje dłonie, korzystając ze
środków odkażających znajdujących się na ustanowionym w pobliżu stole lub oferowanych
przez marszałka. Zdejmuje maseczkę ochronną lub zakrycie twarzy z jednego ucha,
pozostawia je zwisające z drugiego ucha uważając, aby po dezynfekcji dłoni nie dotykać
twarzy, ubrania lub jakichkolwiek przedmiotów.
e) Po dezynfekcji dłoni osoba przystępująca do Komunii Świętej podchodzi do kapłana lub
nadzwyczajnego szafarza Eucharystii i przyjmie hostię do ust.
f) Osoba przyjmująca Komunię Świętą odsuwa się na odległość sześciu stóp, zakłada z
powrotem maseczkę ochronną na usta i nos i wraca na swoje miejsce.
g) Kapłan lub nadzwyczajny szafarz Eucharystii odstawia puszkę z komunikantami na pobliski
stół i dezynfekuje dłonie, pocierając je o siebie aż do wyschnięcia (co najmniej 20 sekund za
każdym razem). Należy to zrobić po udzieleniu Komunii Świętej każdej osobie.
h) Szafarz Eucharystii bierze do rąk puszkę z komunikantami i ponownie rozpoczyna proces
udzielania Komunii Świętej.
i) Wszystkie inne wytyczne dotyczące noszenia maseczek ochronnych, osłon twarzy i innych
czynności przygotowawczych przed udzielaniem Komunii Świętej pozostają w mocy.
Od samego początku należy pamiętać, że wprowadzenie niniejszych procedur wyjątkowego
udzielania Komunii Świętej wymaga dużo uwagi i czasu, ponieważ Komunia Święta udzielana do
ust stwarza dodatkowe zagrożenie dla zdrowia zarówno duchownego, jak i osoby przyjmującej
Komunię Świętą. Ze względu na przestrzeganie określonych przepisów sanitarnych, ten proces
nie powinien odbywać się w pośpiechu, szczególnie dotyczy to dezynfekowania i osuszania
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dłoni szafarza Eucharystii pomiędzy osobami przyjmującymi Komunię Świętą. Niezastosowanie
się do powyższej procedury może skutkować dla parafii cofnięciem certyfikatu zezwalającego na
odprawianie Eucharystii i nabożeństw z udziałem wiernych.

