Zasady sprawowania sakramentów w związku z ponownym otwarciem kościołów

SAKRAMENT SPOWIEDZI
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.

Przygotowanie
1. Podłoga w kościele powinna być oznakowana taśmą, aby wyznaczyć, gdzie penitenci powinni czekać

w kolejce (lub należy wyznaczyć odpowiednie ławki dla czekających penitentów), by zachować
właściwy dystans społeczny.

2. Osoba witająca przybyłych lub inny przedstawiciel parafii powinien spotkać się z uczestnikami przed

kościołem lub w jego przedsionku i rozdać przybyłym, jeśli nie przynieśli swoich, maseczki ochronne
oraz zdecydowanie poprosić o dezynfekcję rąk. Osoba witająca będzie musiała przypomnieć gościom,
że każdy, kto jest chory lub ma symptomy choroby, nie powinien wchodzić do kościoła.

3. Osoby witające powinny dbać, aby penitenci czekający na wejście do kościoła zachowywali dystans

społeczny.

4. 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.

Słuchanie spowiedzi / sakrament pojedania
1. Kapłan przez cały czas słuchania spowiedzi, powinien mieć założoną maseczkę ochronną.
2. 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).

3. Krzesło kapłana powinno być ustawione za osłoną ustawioną po jego prawej lub lewej stronie

(np. można zawiesić kawałek tkaniny lub panel z tkaniny) w celu zapewnienia anonimowości,
a krzesło dla penitenta po drugiej stronie osłony naprzeciwko krzesła księdza (zachowując dystans
społeczny).
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4. Inne krzesło powinno być ustawione co najmniej sześć stóp przed krzesłem kapłana, twarzą do

niego, dla tych, którzy chcą spowiadać się twarzą w twarz.

5. Należy zachować odpowiednią odległość od osób oczekujących na przyjęcie sakramentu spowiedzi,

aby zachować prywatność spowiadających się.

6. Kapłan, udzielając pokuty, powinien poprosić o odmówienie / dopełnienie jej poza kościołem.

Oznacza to, że nikt z penitentów po odbytej spowiedzi nie pozostaje w kościele.

Po spowiedzi. Sprzątanie.
1. Po każdym odejściu penitenta pomagający członek służby liturgicznej, osoba witająca lub sam

kapłan musi zdezynfekować używane krzesło.

2. Ławki używane przez penitentów podczas czekania muszą zostać wyczyszczone i zdezynfekowane.
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