Zasady sprawowania sakramentów w związku z ponownym otwarciem kościołów

BIERZMOWANIE NIELETNICH
I DOROSŁYCH
Niniejsze wytyczne obowiązują do 31 grudnia 2020 r.
Uwaga: Wszyscy proboszczowie i administratorzy parafii otrzymali listy delegujące i upoważniające wyłącznie ich do udzielenia bierzmowania grupie osób przygotowującej się w bieżącym roku
do przyjęcia tego sakramentu. Proboszcz będzie mógł, w zależności od potrzeb, udzielić sakramentu bierzmowania podczas dowolnej liczby ceremonii do 31 grudnia 2020 roku. Proboszcz lub
administrator parafii musi posiadać wyżej wymienione upoważnienie, aby bierzmowanie mogło się
odbyć. W razie pytań, należy kontaktować się z biurem swojego wikariatu.
Uwaga: Wszyscy kapłani archidiecezji posiadający formalną zgodę na sprawowanie swoje posługi
(faculties) otrzymali list przedłużający uprzednie zezwolenie na udzielenie bierzmowania
wszystkim kandydatom RCIA. Dotyczy to tych kandydatów, którzy mieli otrzymać sakrament
bierzmowania podczas Wigilii Paschalnej 2020 i jest ważne do 31 grudnia 2020 roku.
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 (od 15 do 20% całkowitej
liczby miejsc dostępnych w kościele (zgodnie z poleceniem zespołu liderów parafii), dystansu społecznego, zakrywania twarzy ani wytycznych dotyczących dezynfekcji zawartych w tym dokumencie.
Parafie będą musiały korzystać z systemu rezerwacji / rejestracji w celu dopilnowania, by liczba osób
obecnych w kościele zgadzała się z wytycznymi.

Przygotowanie
1. Podłoga w kościele powinna być oznakowana taśmą, wyznaczając odpowiednią odległość pomiędzy

bierzmowanymi. Znaczniki będą wskazywały im gdzie powinni się znajdować podczas procesji bierzmowanych, aby zachować wymagany dystans społeczny. Jeden znacznik powinien znajdować się
przed księdzem, aby pokazywał bierzmowanemu, gdzie powinien stać. Kolejny znacznik powinien
znajdować się w odległości sześciu stóp od bierzmowanego, aby wyznaczyć miejsce dla jego świadka.

2. 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.

3. Wszyscy obecni w kościele muszą mieć założone na twarzach maseczki ochronne. 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. Dzieci poniżej drugiego roku życia są
zwolnione z noszenia osłon twarzy lub maseczek ochronnych.
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4. W pobliżu prezbiterium będzie ustawiony stół, na którym należy umieścić potrzebne przedmioty.

Zaleca się, aby stół był przykryty szklanym blatem, co umożliwi łatwe czyszczenie i dezynfekcję po
zakończonych obrzędach.

5. Krzyżmo powinno znajdować się w osobnym naczyniu. Należy przygotować wystarczającą ilość

wacików lub „Q- tips-ów” - po jednym dla każdej osoby bierzmowanej. Nie należy bezpośrednio
używać oleju. Należy postępować zgodnie z tą dyrektywą, dopóki nie zostanie ona odwołana.

6. Na stole należy położyć środki dezynfekujące dla kapłana i innych osób.
7. Wszyscy kandydaci do bierzmowania powinni zostać poproszeni o zmierzenie sobie temperatury

i sprawdzenie się pod kątem objawów w dniu bierzmowania oraz ostrzec proboszcza, jeśli wystąpią
u nich objawy choroby.

8. Parafia musi mieć wystarczającą liczbę osób witających i marszałków pomagających w kierowaniu

przepływem wiernych i gości wchodzących do kościoła i podczas całego nabożeństwa.

9. Osoby witające powinny spotkać się z uczestnikami w przedsionku i dopilnować, aby wszyscy

mieli założone na twarzach maseczki ochronne i udostępnić środki dezynfekujące. Powinni oni
przypomnieć wiernym, że jeśli mają gorączkę lub są chorzy, nie powinni wchodzić do kościoła.

Ceremonia udzielania bierzmowania
1. Kapłan i wszyscy obecni w kościele powinni mieć założone maseczki ochronne przez cały czas

pobytu w kościele. Kapłan i goście powinni uprzednio zdezynfekować swoje dłonie.

2. Kapłan powinien przypomnieć wszystkim obecnym, aby przestrzegali obowiązujących środków

ostrożności, o obowiązku noszenia maseczki ochronnej na twarzy i pozostawaniu w wyznaczonych
ławkach, przy umieszczonych znacznikach, itp.

3. Podczas Liturgii Słowa kapłan i inni członkowie służby liturgicznej mogą zdjąć z twarzy swoje

maseczki ochronne, kiedy czytają lub wypowiadają modlitwę.

4. Po zakończeniu przez księdza Liturgii Słowa, rozpoczną się obrzędy bierzmowania.
5. Podczas procesji, podchodząc do księdza w celu uzyskania bierzmowania, kandydaci i ich świadkowie

powinni przez cały czas zachowywać dystans społeczny i pozostawać w odległości sześciu stóp od
siebie nawzajem.
a. Świadek powinien pozostawać sześć stóp od bierzmowanego i nie może kłaść ręki na ramieniu
bierzmowanego podczas bierzmowania.

6. Kapłan, ze względu na bliskość uczestników bierzmowania, podczas namaszczenia olejem powinien

mieć nałożoną maseczkę ochronną i osłonę twarzy.

7. Do każdego indywidualnego namaszczenia kapłan powinien używać nowego wacika / gazika

bawełnianego. Wszystkie zużyte wacik / gaziki bawełniane należy zachować do właściwej utylizacji
po uroczystości (powinny być spalone, a popiół powinien zostać zakopany lub powinny być zakopane
bez palenia ich).

8. Po namaszczaniu olejem należy powstrzymać się od kontaktu fizycznego w trakcie przekazywania

znaku pokoju pomiędzy kapłanem a nowo bierzmowanym. Wystarczy proste skinienie, ukłon głowy
lub inny prosty gest.

9. Po namaszczeniu nowo bierzmowany i jego świadek wróci do wyznaczonej ławki.
10. Podczas składania gratulacji, kiedy uczestnicy obrzędu wracają na swoje miejsca, nie powinno

pomiędzy nimi dojść do fizycznego kontaktu.
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Liturgia eucharystyczna
11. Liturgia eucharystyczna powinna być odprawiana zgodnie z wytycznymi odnośnie do celebrowania

Mszy św.

12. Cyborium / cyboria zawierające komunikanty przeznaczone do udzielenia wiernym Komunii św. po-

winny być, podczas konsekracji umieszczone z boku korporału – nie bezpośrednio pod twarzą kapłana
– aby nie eksponować ich na ewentualne skażenie wirusem podczas Modlitwy Eucharystycznej.

Fotografowanie po zakończeniu Mszy św. i obrzędu bierzmowania
Nowo bierzmowani i goście, jeśli mają takie życzenie, powinni zaplanować sesje zdjęciowe poza
kościołem, po zakończonej Mszy św.

Po obrzędach. Sprzątanie.
1. Wszystkie ławki, przyrządy i naczynia używane podczas obrzędu muszą zostać zdezynfekowane po

jego zakończeniu. Wszystkie przedmioty wyżej wymienione muszą być całkowicie czyste i suche
przed ponownym ich użyciem.

2. Klamki i płyty drzwi kościoła należy czyścić po każdym chrzcie, gdy wszyscy opuszczą kościół.
3. Jeśli toalety kościelne są otwarte i były używane, powinny zostać wyczyszczone natychmiast po

tym, jak wszyscy opuszczą budynek.

4. Osoby sprzątające kościół powinny nosić rękawiczki i maseczki chroniące twarz.
5. Wszystkie zużyte wacik / gaziki bawełniane należy zutylizować we właściwy sposób. Utylizacji

należy dokonać w rękawiczkach.

6. Należy pamiętać, że maseczki ochronne rozdawane rodzinie i gościom nie mogą być od nich

odbierane i ponownie wykorzystywane przez parafię.

7. Osoba witająca lub proboszcz po zakończeniu posługi powinni dokonać inwentaryzacji zapasów

i odpowiednio je uzupełnić.
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