Zasady sprawowania sakramentów w związku z ponownym otwarciem kościołów

RCIA: PRZYJĘCIE OCHRZCZONEGO
NIEKATOLIKA DO PEŁNEJ KOMUNII
KOŚCIOŁA
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 (liczba dozwolonych uczestników
Mszy świętych i wszystkich innych nabożeństw w archidiecezji wynosi od 15 do 20% całkowitej liczby miejsc
dostępnych w kościele), dystansu społecznego, zakrywania twarzy ani wytycznych dotyczących dezynfekcji
zawartych w tym dokumencie.

Przygotowanie
1. Podłoga w kościele wokół chrzcielnicy / naczynia z wodą powinna być oznakowana taśmą,

wyznaczając odpowiednią odległość pomiędzy rodzicami a księdzem, aby zachować wymagany
dystans społeczny.

2. Pierwszy lub drugi rząd ławek powinien być zarezerwowany dla osób uczestniczących w ceremonii.

Oznaczenia powinny być rozmieszczone w odległości od sześciu do ośmiu stóp od siebie i
wskazywać, gdzie każdy z gości powinien się znajdować. Ponadto, w przypadku korzystania z wielu
ławek dystans od sześciu do ośmiu stóp musi zostać zachowany przed gośćmi i z tyłu gości.

3. Należy przypomnieć wszystkim uczestnikom ceremonii, aby przynieśli z sobą maseczki ochronne

twarzy. Wszyscy uczestnicy uroczystości chrzcielnej, w tym rodzice chrzestni i inni świadkowie,
muszą mieć założone na twarzach maseczki ochronne. Biorąc pod uwagę wytyczne IDPH i CDC,
osoby mające trudności w oddychaniu, mogą być zwolnione z noszenia maseczek. 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 obowiązku noszenia
maseczek ochronnych.

4. W pobliżu naczynia na wodę / chrzcielnicy należy ustawić stół, na którym należy umieścić potrzebne

w ceremonii przedmioty. Zaleca się, aby stół był przykryty szklanym blatem, co umożliwi łatwe
czyszczenie i dezynfekcję po chrzcie.

5. Przed rozpoczęciem ceremonii należy nasączyć małe waciki lub „Q-tipsy” krzyżmem i umieścić je na

stole, na szklanym naczyniu. Nie należy bezpośrednio używać oleju. Należy postępować zgodnie z tą
dyrektywą, dopóki nie zostanie ona odwołana. Na stole powinny również znajdować się środki do
dezynfekcji dłoni, z których korzystać może ksiądz i inni.

6. Wszyscy uczestnicy 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.

7. 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.
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8. Wspólny śpiew wiernych jest w chwili obecnej zabroniony. W czasie Mszy św. może śpiewać kantor

i osoba akompaniująca, jednak muszą oni znajdować się w odległości 10 stóp od pozostałych
członków służby liturgicznej i wiernych.

Ceremonia przyjęcia do wspólnoty (RCIA nos. 473–498)
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 kapłana Liturgii Słowa rozpoczyna się obrzęd przyjęcia do wspólnoty Kościoła.

Kandydat podejdzie do przodu z uwzględnieniem znaczników dystansu społecznego umieszczonych
na podłodze. Ksiądz powinien, ze względu na bliską odległość uczestników ceremonii, mieć założoną
maseczkę ochronną i osłonę twarzy podczas udzielania bierzmowania.

5. Po zakończonym bierzmowaniu, nowo bierzmowany powróci na swoje miejsce.

Liturgia eucharystyczna
1. Liturgia eucharystyczna powinna być odprawiana zgodnie z wytycznymi odnośnie do celebrowania

Mszy św.

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

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

3. Wspólny śpiew wiernych jest w chwili obecnej zabroniony. W czasie Mszy św. może śpiewać kantor

i osoba akompaniująca, jednak muszą oni znajdować się w odległości 10 stóp od pozostałych
członków służby liturgicznej i wiernych.

Po obrzędach. Sprzątanie.
1. Wszystkie ławki, przyrządy i naczynia do wody używane podczas obrzędu muszą zostać zdezynfe-

kowane 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. Wacik nasączone świętym olejem 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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