MEMORANDUM

Do:

Parafialnego Zespołu Liderów ds. Ponownego Otwarcia Kościołów

Od:

Wikariusza generalnego

CC:

Biskupi stanu Illinois

Dotyczy: Czasu i wymagań fazy 2. ponownego otwarcia kościołów
Dzień:

31 maja 2020 r.

Proboszczowie/administratorzy, prosimy o przesłanie tej wiadomości w całości do wszystkich
członków Parafialnego Zespołu Liderów ds. Ponownego Otwarcia Kościołów i kapitanów grup
wolontariuszy.
Po zapoznaniu się z ostatnimi wskazówkami gubernatora Pritzkera dotyczącymi ponownego otwarcia
kościołów, biskupi Prowincji Chicago postanowili rozpocząć wdrażanie drugiego etapu planu ponownego
otwarcia kościołów. Pozwala on na wznowienie zmodyfikowanych Mszy św. z udziałem wiernych i na
zwiększenie liczby osób podczas chrztów, ślubów, pogrzebów, prywatnej modlitwy i adoracji Najświętszego
Sakramentu. (Informacje na temat innych nabożeństw znajdują się w końcowej części niniejszego
komunikatu.)
Kardynał przyjął rekomendację grupy do działań specjalnych (Task Force), że wznowienie Mszy św. z udziałem wiernych w Archidiecezji Chicago może rozpocząć się od niedzielnych Mszy św. w dniach 6–7 czerwca
i codziennych Mszy św. w dniu 8 czerwca, pod następującymi warunkami:
• Parafianie zostaną poinformowani, że nadal trwa dyspensa od obowiązku uczestnictwa w Mszy św. w niedziele i święta nakazane.
• Nadal zalecamy, aby osoby starsze i cierpiące na schorzenia i choroby przewlekłe pozostawały w domu
i uczestniczyły w Mszach św. transmitowanych na żywo w Internecie i przez telewizję.
• Zachęcamy proboszczów do kontynuowania transmisji Mszy św. i nabożeństw z parafii jako wyraz służby
tym, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszach św. osobiście. Transmisja na żywo jest również dobrym sposobem umacniania poczucia wspólnoty całej parafii.
• Każda parafia musi uzyskać certyfikat dla fazy 2. (formularz certyfikacji jest załączony oraz opublikowany
na stronie archchicago.org/coronavirus/reopening-training). Przypominamy, że aby uzyskać certyfikat dla
fazy 2., parafia musi posiadać certyfikat dla fazy 1. / 1A. Ponadto, przed uzyskaniem certyfikatu fazy 2.,
w parafii musiały odbyć się już trzy nabożeństwa / spotkania dozwolone dla fazy 1. / 1A, jak również parafia
musi posiadać system rezerwacji / rejestracji, aby skutecznie zarządzać udziałem wiernych. Szczegółowe
informacje znajdują się w formularzu certyfikacji fazy 2.
• Liczba dozwolonych uczestników Mszy świętych i wszystkich innych nabożeństw w archidiecezji wynosi
od 15 do 20% całkowitej liczby miejsc dostępnych w kościele (zgodnie z poleceniem zespołu liderów
parafii) przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego dystansu społecznego (zob. formularz certyfikacji
fazy 2. — obliczanie dopuszczalnej liczby osób przy zachowaniu dystansu społecznego).
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• Jednak zdecydowanie zaleca się, aby podczas pierwszego weekendu fazy 2., parafie zaczęły od 15% miejsc
dostępnych w kościele lub nie więcej niż od 50 uczestników (w zależności od tego, która liczba jest
mniejsza) podczas wszystkich Mszy św. i nabożeństw. Celem tego zalecenia jest zdobycie koniecznego
doświadczenia w zarządzaniu większą liczbą osób, przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa, jak również
w przeprowadzaniu czyszczenia i dezynfekcji pomiędzy nabożeństwami i Mszami przez zespół parafialny
i wolontariuszy uczestniczących w otwieraniu parafii. Stwarza to również okazję do uzyskania dodatkowego
doświadczenia w zarządzaniu przepływem parafian przychodzących i wychodzących pomiędzy Mszami
św. przy jednoczesnym zachowywaniu dystansu społecznego.
• Zgodnie z wymaganiami certyfikacji fazy 2., parafie będą musiały korzystać z systemu rezerwacji / rejestracji w celu zapewnienia właściwego zarządzania uczestnictwem parafian w Mszach i nabożeństwach.
Będzie to korzystne zarówno dla parafian, bo zagwarantuje im możliwość uczestnictwa, jak i dla wolontariuszy, bo da im możliwość przewidywania obecności wiernych. Należy pamiętać, że zgodnie z wytycznymi
Departamentu Zdrowia Publicznego Stanu Illinois, parafie będą musiały posiadać informacje dotyczące
danych osób obecnych na Mszach / nabożeństwach (w tym imię i nazwisko, datę i godzinę obecności).
Informacje te będą potrzebne w przypadku, gdyby zdarzył się potwierdzony przypadek COVID-19. Dokumentacja ta będzie musiała być przechowywana w bezpieczny sposób i będzie musiała być usuwana 14
dni po każdej Mszy lub nabożeństwie w sposób ciągły aż do momentu, gdy nie będzie to wymagane przez
urzędników służby zdrowia. Ma to na celu ochronę prywatności wszystkich osób
• Msze św. polowe, odprawiane na wolnym powietrzu, nie są obecnie dozwolone z kilku powodów:
– Po pierwsze, jak zaobserwowano w innych stanach i miastach, które niedawno zostały ponownie otwarte,
społeczeństwo nie przyzwyczaiło się jeszcze do zachowania niezbędnego dystansu społecznego i stosowania środków bezpieczeństwa. Musimy dać naszym parafianom trochę czasu na dostosowanie się do
wymogów dystansu społecznego i przestrzegania środków bezpieczeństwa, odpowiednio do wdrażanego w naszym stanie planu gubernatora Restore Illinois.
– Po drugie, nasi wolontariusze otwierający ponownie parafie mają za zadanie nauczyć się powtarzalnych
procedur pomocnych w utrzymywaniu porządku, towarzyszeniu parafianom w nadzorowanej przestrzeni
i dezynfekcji poszczególnych obszarów kościoła. Dlatego w trosce o zachowanie jakości i konsekwentne realizowanie tych kluczowych działań preferujemy odprawianie Mszy świętych wewnątrz naszych
kościołów.
• Podczas gdy normalnym miejscem odprawiania Mszy św. jest i pozostaje budynek kościoła, w fazie 2.
będą dozwolone Msze św. z udziałem wiernych w samochodach na parkingach. Decyzja ta została podjęta
przede wszystkim z uwagi na parafian z grupy podwyższonego ryzyka, którzy nie mogliby wejść do budynku kościoła. Ten wyjątek jest oferowany, jako dodatkowa opcja dla tych parafii, które są w stanie spełnić
szczegółowe kryteria, jakie zostaną opublikowane w tym tygodniu. Jednak parafie te muszą normalnie
odprawiać Msze św. w kościele. Nie zaleca się oferowania tzw. Mszy św. samochodowych w pierwszym
tygodniu fazy 2.
Bierzmowania, Pierwsze Komunie, chrzty dla dorosłych i inne uroczystości
Rozumiemy pragnienie poznania szczegółowych wytycznych dotyczących innych sakramentów i uroczystości, takich jak np. quinceañeras, które zostaną dopuszczone w fazie 2. Zasady te będą dostępne wkrótce.
W tej chwili skupiamy się na wznowieniu odprawiania Mszy św.
Aby pomóc Wam przygotować się do fazy 2., w najbliższych dniach zostaną wydane dodatkowe informacje
i wskazówki. Wiele ogólnych wytycznych będzie takich samych jak dla fazy 1 i 1A dotyczy to takich kwestii,
jak czyszczenie i dezynfekcja, dezynfekcja rąk, wymagania dotyczące osłony twarzy itp. Wzorce materiałów
i filmów wideo, które będzie można dostosować do potrzeb parafii i wykorzystać do komunikacji
z parafianami zostaną wysłane w tym tygodniu. W międzyczasie prosimy o przesyłanie pytań na adres:
reopenaoc@archchicago.org.
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Wcielając w życie plan ponownego otwarcia naszych kościołów, musimy również dostrzec głęboki ból
i gniew, które są wyrażane w demonstracjach odbywających się obecnie na naszych ulicach i w całym kraju.
Jak zauważył ostatnio kardynał Cupich, od dawna zwlekamy w naszym kraju z ogólnokrajową pokutą.
Powinniśmy ją wypełnić i zająć się złem rasizmu, nienawiścią i obojętnością. Ranią one nasz naród od
momentu, kiedy pierwsze okręty z niewolnikami zacumowały na naszym kontynencie. Wielu katolików
przygotowuje się do wyjścia ze swoich domów, aby zgromadzić się wokół stołu eucharystycznego naszego
Pana, róbmy to z odnowioną świadomością i przekonaniem, że jesteśmy jednym narodem zjednoczonym
w miłości bliźniego.
Dziękuję za wszystko, co robicie, aby nieść życie i miłość Jezusa Chrystusa Jego ludowi. Niech Duch Święty
napełnia Wasze serca i w widoczny sposób rozpala w Was ogień Bożej miłości, kiedy trwamy w świętowaniu
Pięćdziesiątnicy,
Pokój,
Biskup Ron Hicks

