Zasady sprawowania sakramentów w związku z ponownym otwarciem kościołów

WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO
SAKRAMENTU
Niniejsze wytyczne dotyczące wystawienia Najświętszego Sakramentu w kościele są zgodne ze zaktualizowanymi wytycznymi urzędników państwowych, pracowników służby zdrowia i władz kościelnych.
Wytyczne te opierają się na aktualnych wymaganiach dla grup liczących 10 lub mniej osób obecnych
w kościele, w dowolnym momencie, z wyłączeniem wszystkich duszpasterzy.
Parafie lub proboszczowie nie mogą zmieniać liczby dozwolonych wiernych, dystansu społecznego,
zakrywania twarzy ani wytycznych dotyczących dezynfekcji zawartych w tym dokumencie.

Przygotowanie
1. Ogłaszając w parafii godziny, w których będzie się odbywało wystawienie Najświętszego

Sakramentu, należy wyraźnie przekazać wiernym następujące zasady:

a. W danym momencie w kościele nie może przebywać więcej niż 10 osób. Dotyczy to samego

momentu wystawienia Najświętszego Sakramentu, jak i końcowego błogosławieństwa.

b. Jeśli jest kolejka czekających parafian, wierni powinni ograniczyć swój czas modlitwy do 20 minut.

Po tym czasie osoba witająca może taktownie przypomnieć, że czekają inne osoby i poprosić
obecnych, aby wyszli po błogosławieństwie kapłana lub diakona.

c. Osoby chore lub z zauważalnymi symptomami zostaną taktownie poproszone o niewchodzenie

w tym czasie do kościoła.

d. Wszyscy obecni przez cały czas przebywania w kościele muszą mieć założone na twarzach mase-

czki ochronne. Biorąc pod uwagę wytyczne IDPH i CDC, osoby mające trudności w oddychaniu
mogą być zwolnione z wymogu noszenia maseczek. Osoby te muszą jednak najściślej przestrzegać
zachowania dystansu społecznego w stosunku do tych, którzy nie mieszkają w ich domostwie.

e. Wierni nie powinni siedzieć obok siebie, chyba że mieszkają w tym samym domostwie.
f. Osoba witająca poprowadzi wiernych do wyraźnie oznaczonych miejsc siedzących.
g. Obecni zostaną poproszeni, aby nie zmieniać swoich miejsc ani nie poruszać się po kościele.
2. Całkowita liczba dozwolonych osób adorujących Najświętszy Sakrament w kościele nie może

przekraczać 10.

3. Ze względu na wymagania dotyczące dystansu społecznego i zachowywania odstępów, wystawienie

Najświętszego Sakramentu powinno odbywać się w głównym kościele, a nie w bocznej kaplicy, ani
też nie w wyznaczonej do tego kaplicy adoracyjnej.

Zasady sprawowania sakramentów w związku z ponownym otwarciem kościołów: Wystawienie Najświętszego Sakramentu

Rev. 05.14.2020

1

4. Należy wyraźnie oznakować ławki / krzesła tak, aby uczestnicy wiedzieli gdzie mogą usiąść, zacho-

wując dystans społeczny, który wynosi co najmniej sześć stóp odległości. Najlepszym układem jest
naprzemienne skonfigurowanie wyznaczonych miejsc siedzących. Należy pamiętać, że odległość
sześciu stóp musi być zachowana z przodu, z tyłu i po obu stronach każdej osoby. Członkowie rodzin
mieszkający razem mogą siedzieć razem LUB można wyznaczyć niektóre ławki jako „ławki rodzinne”.

5. Osoba witająca powinna spotkać się z uczestnikami w przedsionku i pełnić swą posługę przez cały

czas trwania wystawienia. Obowiązki powitania obejmują:

• Dopilnowanie, by wszyscy mieli założone na twarzach maseczki ochronne.
• Dopilnowanie, aby wszyscy uczestnicy dezynfekowali ręce przed wejściem do kościoła.
• Przypomnienie wiernym, że jeśli mają gorączkę lub są chorzy, nie powinni wchodzić do kościoła.
• Dopilnowanie, aby wszyscy obecni zostali poinformowani, iż po zajęciu miejsc powinni pozostawać
tam przez cały czas swojego pobytu w kościele.
• Dopilnowanie, żeby osoby oczekujące w kolejce zachowywały odpowiedni dystans społeczny.
• Po opuszczeniu kościoła przez jedną osobę, witający wpuści do środka kolejną. Nowo przybyły
powinien zająć miejsce w innej części kościoła niż osoba, która kościół opuściła. Witający powinien
wyczyścić przed ponownym użyciem siedzenie, z którego korzystano. Witający, wycierając
siedzenia / ławki, powinien mieć założone rękawiczki, a po zakończeniu czynności powinien
zdezynfekować swoje ręce.
6. Kapłan lub diakon, jeśli podczas nabożeństwa nic nie mówi, powinien mieć założoną na twarzy

maseczkę ochronną. Ma on dać innym dobry przykład i nie wprowadzać wśród wiernych
nieporozumień w kwestii noszenia maseczek.

Wystawienie
1. Najświętszy Sakrament należy wyjąć z tabernakulum i umieścić w monstrancji na ołtarzu.
2. Kapłan lub diakon powinni zdezynfekować ręce bezpośrednio przed dotknięciem Hostii lub

Melchizedeka (luny).

3. Następnie kapłan lub diakon włoży kadzidło do kadzielnicy, uklęknie i okadzi Najświętszej

Sakrament. Reszta obecnych również uklęknie.

4. Po okadzeniu kapłan lub diakon powróci na swoje miejsce.
5. Podczas adoracji prowadzący może przeczytać jedno lub więcej czytań dnia, pamiętając o zacho-

waniu momentów ciszy pomiędzy czytaniami.

6. W razie potrzeby kapłan lub diakon może wygłosić homilię. W tym celu może usunąć z twarzy swoją

maseczkę ochronną.

7. Czas na adorację

W czasie adoracji kapłan lub diakon powinni pozostawać obecni w kościele, księża i diakoni mogą
się wymieniać, aby w kościele zawsze był obecny duszpasterz do dyspozycji wiernych. Po wejściu
do kościoła grupy kolejnych 10 osób, kapłan lub diakon powinni przeczytać czytanie dnia z Pisma
Świętego, a także wygłosić krótką homilię, pozostawiając czas na adorację w ciszy. W żadnym
momencie nie należy pozostawiać Najświętszego Sakramentu samego. Pod koniec wyznaczonego
dla każdej grupy czasu, kapłan lub diakon może pobłogosławić zgromadzonych monstrancją.
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8. Błogosławieństwo

Pod koniec wyznaczonego czasu otwarcia kościoła na adorację następuje błogosławieństwo, a następnie schowanie Najświętszego Sakramentu. Aby pobłogosławić zebranych kapłan lub diakon
podejdzie do ołtarza, pokłoni się Najświętszemu Sakramentowi, a następnie uklęknie. Okadzi
Najświętszy Sakrament, wstanie i odmówi modlitwę. Kapłan lub diakon następnie założy na ramiona
welon do błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem, pokłoni się i weźmie monstrancję.
Następnie w milczeniu uczyni monstrancją znak krzyża nad zebranymi. Postawi monstrancję na
ołtarzu, zdezynfekuje swoje ręce, przyklęknie, usunie Melchizedeka (lunę) z monstrancji i umieści
Najświętszy Sakrament w tabernakulum.

Po nabożeństwie
1. Po skończonym nabożeństwie należy wytrzeć Melchizedeka (lunę).
2. Wszystkie ławki i krzesła, z których korzystano podczas adoracji, powinny zostać zdezynfekowane

i pozostawione do wyschnięcia.

3. Maseczki należy wyrzucić i nie używać ich ponownie.
4. Klamki i płyty drzwi kościoła należy wyczyścić, kiedy wszyscy opuszczą kościół. Jeśli toalety

kościelne były otwarte i były używane, powinny zostać wyczyszczone natychmiast po tym, jak
wszyscy opuszczą budynek.

5. Osoba witająca / marszałek powinna w miarę potrzeby uzupełnić zapasy środków czystości.
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