Przyjmowanie Komunii św.
podczas wszelkich nabożeństw
Poradnik
(Odbiorcy: osoba sprzątająca / marszałek /
ksiądz)

We współpracy z:
Diecezją Rockford
Diecezją Joliet
Diecezją Peorii
Diecezją Springfield
Diecezją Belleville

Prosimy sprawdzić w swojej lokalnej diecezji, czy w rozpatrywanym dokumencie dokonano jakiś
zmian.

Te wytyczne dotyczące przyjmowania Komunii w kościele odzwierciedlają aktualne wskazówki
władz 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,
marszałków, czy osób pozdrawiających.
Parafie powinny dostosowywać się do tych zasad, jedynie kiedy to konieczne, jednakże powinny
być ostrożne, aby nie naruszać dystansu społecznego, przepisu zakrywania twarzy i
przepisów dotyczących dezynfekcji.
Parafie lub proboszczowie NIE mogą zmieniać liczby dozwolonych wiernych, dystansu
społecznego, zakrywania twarzy ani wytycznych dotyczących dezynfekcji zawartych w tym
dokumencie.
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Krok po kroku
Przyjmowanie Komunii św.

Uwagi ogólne
•

Ksiądz powinien nakładać osłonę na twarz podczas rozdawania Komunii wiernym.

•

Wierni mogą zdejmować maseczki lub okrycia twarzy tylko po to, by umieścić Komunię w ustach (w
odpowiednim czasie i miejscu). Maseczki lub okrycia twarzy muszą być zakładane natychmiast po tym.

Przygotowanie do udzielania Komunii św.
ZADANIE # 1
Umieszczanie znaczników w kościele

Krok 1: Umieść na podłodze znaczniki, które wskażą,
gdzie mają stać wierni w oczekiwaniu na przyjęcie
Komunii św.
Uwaga: Należy stosować się do wytycznych
dotyczących zachowywania dystansu społecznego.
Wierni mogą zdejmować maseczki ochronne lub
okrycia twarzy tylko wtedy, gdy otrzymają zostaną o
tym poinformowani.
Jeśli zadanie to nie zostało jeszcze wykonane,
należy zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi
przestrzeni fizycznej w zakresie jej planowania.

ZADANIE #2
Przygotowanie do udzielania Komunii św.

Krok 1: Po części obrządku przełamania Hostii, kapłan
zdejmie maskę lub okrycie twarzy i na twarz założy
osłonę, przygotowując się do udzielenia Komunii
Świętej.
Uwaga: Przypomnij zebranym o nowych procedurach
dotyczących przyjmowania Komunii Świętej.
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Przyjmowanie Komunii św.
ZADANIE #1
Kolejka wiernych

Krok 1: Marszałkowie przechodzą na koniec każdej
ławki i kierują wiernych do następnego dostępnego
znacznika dystansu społecznego w przejściu.

ZADANIE # 2
Przyjmowanie Komunii św.

Krok 1: Po uzyskaniu instrukcji, wierny otworzy swoje
dłonie, aby otrzymać środek dezynfekujący ręce.
Uwaga: Dla bezpieczeństwa zarówno wiernych, jak i
kapłanów, wszyscy przyjmujący Komunię św. muszą
zdezynfekować dłonie przed jej przyjęciem.

Krok 2: Pozostając w swojej maseczce ochronnej lub
okryciu twarzy, wierny przejdzie do przodu, aby przyjąć
Komunię św. do swojej pustej dłoni.
Uwaga: Kapłani mogą udzielać Komunii św. jedynie na
rękę.
Krok 3: Po otrzymaniu Komunii św. wierny przejdzie w
lewo/prawo do następnego znacznika dystansu
społecznego.

Krok 5: Używając drugiej ręki, wierny zdejmie jedną
stronę swojej maseczki ochronnej lub swej osłony
twarzy.
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Krok 6: Wierny umieści Komunię św. w ustach.

Krok 7: Wierny założy maseczkę ochronną lub osłonę
twarzy.

Krok 8: Marszałek skieruje wiernego z powrotem do
swojej pierwotnej ławki lub siedzenia.

Krok 9: Wierny wróci na miejsce.

Przyjmowanie Komunii św. – 15 maja 10:00 AM

Strona 5 z 5

