Zasady sprawowania sakramentów w związku z ponownym otwarciem kościołów

„SAMOCHODOWE” MSZE ŚW.
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, aby liczba samochodów na parkingu
podczas Mszy św. nie przekraczała możliwości obsługi ich przez parafialną grupę wolontariuszy.

Przygotowanie
1. Należy dołożyć starań, aby poszczególne części Mszy św. były widoczne i słyszalne dla osób

znajdujących się w samochodach. Ołtarz, ambona i krzesło celebransa powinny być ustawione na
platformie.

2. Samochody powinny być zaparkowane w odległości co najmniej sześciu stóp od siebie. Należy

rozważyć możliwość parkowanie aut w szachownicę, na co drugim miejscu parkingowym w naprzemiennych rzędach.

3. Wyznaczone miejsca parkingowe muszą być wyraźnie oznaczone. Miejsca bardziej oddalone od

ołtarza powinny być zarezerwowane dla większych pojazdów tak, aby nie zasłaniały one widoku
osobom w mniejszych pojazdach.

4. Jedynie ci, którzy razem mieszkają w tym samym domostwie, mogą znajdować się razem w tym

samym samochodzie.

5. Na parkingu będą musieli być obecni reprezentanci parafii, aby kierować samochodami i pomagać

parafianom w utrzymywaniu odpowiedniego dystansu pomiędzy autami.

6. Wszyscy uczestnicy Mszy św. muszą mieć założone na twarzach maseczki ochronne, kiedy

otwierane są okna samochodów i kiedy pozostają one otwarte. Biorąc pod uwagę wytyczne IDPH
i CDC, osoby mające trudności w oddychaniu mogą być zwolnione z wymogu noszenia maseczek
ochronnych. Osoby te muszą jednak najściślej przestrzegać zachowania dystansu społecznego
w stosunku do tych, którzy nie mieszkają w ich domostwie. Dzieci poniżej dwóch lat są zwolnione
z noszenia osłon twarzy lub maseczek ochronnych.

7. Żadna chora osoba nie powinna uczestniczyć w tzw. samochodowych Mszach św., mimo że wszyscy

uczestnicy tych Mszy, przez cały czas ich trwania, pozostają w swoich autach.

8. Kapłan, diakon i nadzwyczajny szafarz Eucharystii powinni, podczas udzielania Komunii św., mieć

założone maseczki ochronne i osłony twarzy.

9. Uczestnictwo i śpiew chóru jest zabronione. Dozwolone jest uczestnictwo kantora i akompaniatora.
10. W obecnym czasie zabroniony jest śpiew wiernych.
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Celebracja Mszy św.
1. Kapłan powinien przypomnieć, że wszyscy obecni muszą, podczas Mszy św., pozostawać w swoich

autach, muszą zdezynfekować ręce przed Komunią św. i muszą przestrzegać obowiązujących
środków ostrożności, w tym noszenia maseczek ochronnych, kiedy okna samochodów są otwarte.

2. Podczas Liturgii Słowa lektor i ksiądz mogą opuścić swoją maseczki ochronne, aby przeczytać

czytania i wygłosić homilię.

3. Należy ominąć procesję z darami. Dary powinny znajdować się na bocznym stoliku, a kapłan (lub

diakon, jeśli bierze udział w uroczystości) przyniesie je do ołtarza.

4. Cyborium / cyboria zawierające komunikanty przeznaczone do udzielenia wiernym Komunii św.,

powinny podczas konsekracji być umieszczone na boku korporału – nie bezpośrednio pod
twarzą kapłana – aby nie eksponować ich na ewentualne skażenie wirusem podczas modlitwy
eucharystycznej.

5. Przed udzielaniem Komunii św. kapłan i nadzwyczajni szafarze Eucharystii podejdą do stolika,

zdezynfekuje swoje ręce i założy osłonę twarzy. Kapłan wyjaśni, że używanie osłony twarzy ma na
celu ochronę zebranych i siebie samego.

6. Każda osoba udzielająca Komunii św. będzie musiała być poprzedzona przez marszałka, osobę

witającą lub asystenta. Ich zadaniem będzie spryskiwanie dłoni wiernych środkiem dezynfekującym,
bezpośrednio przed udzieleniem im Komunii św.

Udzielanie Komunii św.
Komunii św. należy udzielać w następujący sposób:
1. Marszałek lub asystent towarzyszący każdemu szafarzowi podejdzie do pierwszego samochodu

w danym rzędzie od strony kierowcy.

2. Osoby obecne w samochodzie, w maseczkach ochronnych, po stronie kierowcy– zarówno z przodu,

jak i z tyłu pojazdu – otworzą okna i wysuną dłonie na zewnątrz auta.

3. Asystent zdezynfekuje ich dłonie, oni je wysuszą. Asystent podejdzie do następnego samochodu

w tym samym rzędzie.

4. Szafarz pójdzie za asystentem, aby udzielić Komunii św. kierowcy samochodu i osobie na tylnym

siedzeniu auta po stronie kierowcy. Osoby przyjmujące Komunię św. odsuną maseczki z ust i przyjmą
Komunię św.

5. Szafarz podejdzie do kolejnego samochodu w tym samym rzędzie za asystentem i powtórzy tę samą

czynność.

6. Asystent i szafarz po udzieleniu Komunii św. osobom po stronie kierowcy z ostatniego samochodu

w danym rzędzie, będą kontynuowali udzielanie Komunii św. w tym samym rzędzie. Rozpoczną,
zgodnie z tą samą procedurą od tyłu, udzielając Komunii św. osobom siedzącym po stronie pasażera.
a. Uwaga: patena nie może być przekazana rodzinie, aby podawali ją sobie wzajemnie pomiędzy
osobami obecnymi w samochodzie.
b. Kapłan lub duchowny będzie musiał podejść do każdego okna samochodu, aby posługiwać każdej
osobie indywidualnie.
c. Komunii św. należy udzielać wyłącznie na rękę.
d. Nikt nie może opuścić swojego auta, aby otrzymać Komunię św.
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Po celebracji. Sprzątanie.
1. Wszystkie przedmioty liturgiczne należy przenieść do kościoła bezpośrednio po Mszy św.
2. Wszystkie naczynia i instrumenty wykorzystane podczas Mszy św. muszą zostać zdezynfekowane,

wytarte do czysta i pozostawione do wyschnięcia przed ponownym korzystaniem z nich.

3. Osoby sprzątające powinny nosić rękawiczki i maseczki chroniące twarz.
4. Osoba witająca lub proboszcz powinni w miarę potrzeby uzupełniać zapasy środków czystości.
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