Sakrament spowiedzi
Poradnik
(Odbiorcy: osoby sprzątające / marszałkowie / księża)

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

Prosimy skontaktować się z lokalną diecezją, aby sprawdzić
ewentualne zmiany w niniejszym dokumencie.

Niniejsze wytyczne dotyczące sprawowania sakramentu spowiedzi 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,
marszałków i osób witających.
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
Przeprowadzanie sakramentu pojednania / spowiedzi

Uwagi ogólne:
•

Wszyscy penitenci muszą mieć założone na twarzach maseczki ochronne przez cały czas swojego
pobytu w kościele. Biorąc pod uwagę wytyczne IDPH i CDC, osobom mającym trudności w
oddychaniu mogą być zwolnione z wymogu noszenia maseczki. Osoby te muszą jednak najściślej
przestrzegać zachowania dystansu społecznego w stosunku do tych, którzy nie mieszkają w ich
domostwie.

•

Kapłan przez cały czas słuchania spowiedzi, powinien mieć założoną maseczkę ochronną.

•

W celu zachowania dystansu społecznego nie należy używać konfesjonałów. Zamiast tego należy
wyznaczyć w kościele miejsce lub miejsca do słuchania spowiedzi, jak to często ma miejsce podczas
spowiedzi powszechnej (Formuła II).

Przygotowanie do sakramentu spowiedzi / pojednania
ZADANIE # 1
Umieszczenie na podłodze znaczników

Krok 1: Na podłodze i w ławkach, które będą używane
należy umieścić znaczniki wskazujące, gdzie marszałek
powinien czekać z wiernymi.
Uwaga: Należy stosować się do wytycznych
dotyczących zachowywania dystansu społecznego.
Wszyscy wierni muszą mieć założone maseczki
ochronne lub okrycia twarzy przez cały czas
podczas sakramentu pojednania. (Patrz:
Przewodnik o Fizycznej przestrzeń kościoła.)

ZADANIE # 2
Przygotowanie nowego miejsca spowiedzi

Krok 1: Należy ustawić krzesło dla kapłana i penitenta
przestrzegając wytycznych dotyczących dystansu
społecznego. Należy wybrać krzesła, które można łatwo
zdezynfekować i zmniejszyć powierzchnię kontaktu
fizycznego. Należy unikac krzeseł z podłokietnikami lub
krzeseł wyściełanych materiałem.
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Krok 2: Pomiędzy krzesłami należy ustawić zasłonę w
celu zapewnienia anonimowości penitenta.

Krok 3: Należy ustawić inne krzesło, co najmniej
sześć stóp przed krzesłem kapłana, twarzą do niego,
dla tych, którzy chcą spowiadać się twarzą w twarz.

Sakramentu pojednania: Przedstawiono tu tylko części sakramentu lub
zadania dostosowane do bezpiecznych praktyk. Wszystkie inne części
sakramentu są wykonywane w znany i praktykowany dotąd sposób.

ZADANIE #1
Towarzyszenie penitentowi do jego miejsca w ławce

Krok 1: Marszałek podchodzi do pierwszego/kolejnego
penitenta i pyta go, czy preferuje zachować
anonimowość.

Krok 2: W zależności od odpowiedzi marszałek kieruje
penitenta do odpowiedniego krzesła.

Krok 3: Marszałek wraca na swoje pierwotne miejsce,
aby zapewnić prywatność penitentowi.
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ZADANIE # 2
Słuchanie spowiedzi

Krok 1: Kapłan słucha spowiedzi i nakłada na penitenta
pokutę.
UWAGA: Kapłan, nakładając pokutę, powinien
poprosić o odmówienie / dopełnienie jej poza
kościołem. Oznacza to, że nikt z penitentów po
odbytej spowiedzi nie pozostaje w kościele.
Kapłan sygnalizuje marszałkowi, aby podszedł i
odprowadził penitenta po zakończeniu spowiedzi.

Działania po spowiedzi
ZADANIE # 1
Odprowadzenie penitenta na zewnątrz kościoła

Krok 1: Po zakończonej spowiedzi i na znak księdza
marszałek podjedzie do penitenta, aby go przywitać
(zachowując 6 stóp dystansu społecznego).

Krok 2: Marszałek wskazuje penitentowi kierunek, w
którym należy opuścić kościół - przez nawę zewnętrzną
(unikając osób oczekujących na spowiedź).

ZADANIE # 2
Dezynfekcja kościoła
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Krok 1: Należy zdezynfekować ławki i klęczniki tak, jak
zostało to opisane w poradniku „Dezynfekcja”.

Krok 2: Należy zdezynfekować drzwi kościoła tak, jak
zostało to opisane w poradniku „Dezynfekcja”.

Krok 3: Należy zdezynfekować krzesła i osłonę tak, jak
zostało to opisane w poradniku „Dezynfekcja”.

Krok 4: Po opuszczeniu budynku przez wszystkich,
należy zdezynfekować toalety zgodnie z procedurą
opisaną w poradniku „Dezynfekcja”.
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Lista kontrolna
Sakrament pojednania / spowiedzi

Przygotowanie do sakramentu pojednania / spowiedzi
ZADANIE

Wykonanie

Czy umieszczono znaczniki wskazujące
odległości właściwe dla zachowywania
dystansu społecznego?

Wykonano:

Czy przygotowano krzesło dla księdza?

Wykonano:

Czy przygotowano krzesło dla penitenta?

Wykonano:

Czy przygotowano osłonę oddzielającą
krzesła?
Czy umieszczono w odległości 6 stóp od
krzesła księdza drugie krzesło dla
penitenta?

OPIS

Co najmniej 6 stóp od krzesła
księdza

Wykonano:
Wykonano:

Dla tych, którzy nie chcą
zachować anonimowości

ZADANIE

Wykonanie

OPIS

Marszałek podchodzi do pierwszego/
kolejnego penitenta

Wykonano:

Musi zachować 6 stóp
dystansu społecznego

Marszałek pyta penitenta, czy pragnie
zachować anonimowości

Wykonano:

Marszałek towarzyszy penitentowi i
wskazuje mu odpowiednie krzesło
Marszałek wraca do swego pierwotnego
miejsca

Wykonano:

Ksiądz słucha spowiedzi

Wykonano:

Sakrament Pojednania / Spowiedzi

Ksiądz nakłada pokutę i prosi o
dopełnienie jej poza budynkiem kościoła

Marszałek pozdrawia penitenta po
spowiedzi
Marszałek wskazuje penitentowi kierunek,
do wyjścia kościoła - przez nawę
zewnętrzną
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Wykonano:

Wykonano:

Wykonano:

Pokuta powinna być
odprawiona poza
budynkiem kościoła.
Musi zachować 6 stóp
dystansu społecznego

Wykonano:
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Proces jest powtarzany w przypadku
każdego penitenta
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Wykonano:
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