Zasady sprawowania sakramentów w związku z ponownym otwarciem kościołów

CHRZEST
Niniejsze wytyczne dotyczące celebrowania chrztu 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.
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. Zaleca się korzystanie z naczyń na wodę jednorazowego użytku. Jeśli to możliwe, naczynie powin-

no być umieszczone przed ołtarzem, zdecydowanie jednak powinno być umieszczone w miejscu,
w którym ludzie nie będą zmuszeni do zbyt bliskiego przebywania z sobą.

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

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

3. Jeśli rodzina i goście mają się spotkać przy drzwiach kościoła, na podłodze, w odległości od sześciu

do ośmiu stóp od siebie, powinny zostać umieszczone znaki wskazujące, gdzie każdy z gości
powinien się znajdować.

4. Pierwszy lub drugi rząd ławek (w zależności od odległości od chrzcielnicy / naczynia z wodą) powi-

nien być zarezerwowany dla rodziców, rodziców chrzestnych i innych gości. 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.

5. Wszyscy uczestnicy uroczystości chrzcielnej, w tym rodzice chrzestni i inni świadkowie, muszą mieć

założone na twarzach maseczki ochronne. Wszyscy, z wyjątkiem dziecka, jeśli jest ono w wieku
poniżej dwóch lat, powinni być w maseczkach przez cały czas ceremonii. Biorąc pod uwagę wytyczne
IDPH i CDC, osobom mającym trudności w oddychaniu, należy zalecić pozostanie w domu. Jeśli
jednak zajdzie konieczność ich uczestnictwa w sakramencie, można ich zwolnić z wymogu noszenia
maseczek. Osoby te muszą jednak najściślej przestrzegać zachowania dystansu społecznego w stosunku do tych, którzy nie mieszkają w ich domostwie.

6. Chrzcielnica / naczynie na wodę muszą być dokładnie wyczyszczone i wytarte chusteczkami

dezynfekującymi przed każdym użyciem. Po dezynfekcji należy pozostawić je do wyschnięcia.

7. Do każdego indywidualnego chrztu należy używać świeżej wody.
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8. W pobliżu naczynia na wodę / chrzcielnicy należy ustawić stół, na którym należy umieścić potrzebne

do dezynfekcji produkty, z których należy korzystać przed każdą ceremonią. Zaleca się, aby stół był
przykryty szklanym blatem, co umożliwi łatwe czyszczenie i dezynfekcję po chrzcie.

9. W celu skorzystania z oleju katechumenów i krzyżma, należy delikatnie zanurzyć w nich małe waciki

lub „Q-tips” i umieścić je na szklanym naczyniu na stole. Nie należy bezpośrednio używać oleju.

10. Na stole należy położyć osłonę do ochrony twarzy, z której skorzysta kapłan.
11. Na stole należy również położyć środki dezynfekujące dla kapłana i rodziców.
12. Jeśli to możliwe, kapłan / diakon powinien używać stuły i alby, które można w normalny sposób prać.
13. Jeśli rodzice chrzestni i goście mają otrzymać przewodnik do ceremonii chrzcielnej, musi on być

jednorazowego użytku i nie może być ponownie wykorzystywany do innych posług. W tym celu
wystarczy zrobienie zwykłych kserokopii.

14. Wykaz wymagań dotyczących przygotowania powinien zostać przekazany / przesłany rodzicom

przynajmniej pięć dni przed chrztem. Powinny znaleźć się w nim następujące kwestie:

• Przypomnienie uczestnikom chrztu, że powinni przynieść z sobą maseczki chroniące twarz.
• Przypomnienie wszystkim gościom, aby rano zmierzyli sobie temperaturę. Osoby, które zaczynają
mieć objawy choroby, powinny pozostać w domu.
• Zachęcenie do pozostania w domu osób z grupy ryzyka.
• Informacja, że możliwość fotografowania w kościele będzie ograniczona do zrobienia jednego
zdjęcia.
• Prośba o przestrzeganie wymogu ograniczenia liczby gości, którzy mogą wziąć udział w ceremonii.
Liczba wszystkich osób wyłączywszy księdza / diakona, ale włączywszy dziecko wynosi 10.
15. Poinformowanie, że rodzina i goście powinni zmierzyć sobie temperaturę i sprawdzić się pod kątem

objawów w dniu chrztu oraz ostrzec proboszcza, jeśli wystąpią u nich objawy choroby.

Ceremonia chrztu
1. Zachowując dużą ostrożność, odpowiednio wyszkolona osoba witająca przybyłych (ksiądz / diakon

lub inny przedstawiciel parafii) powinna spotkać się z rodziną i gośćmi przed kościołem lub w jego
przedsionku i jeśli nie posiadają swoich maseczek ochronnych, wręczyć im je. Osoba witająca będzie
musiała użyć środka dezynfekującego dłonie i przypomnieć gościom, że każdy, kto jest chory, ma
podwyższoną temperaturę lub w ciągu ostatnich 14 dni był w bezpośrednim otoczeniu wirusa
Covid-19, nie powinien wchodzić do kościoła ani uczestniczyć w nabożeństwie.

2. Kapłan i goście powinni założyć maseczki ochronne na początku nabożeństwa, zanim rozpocznie

się obrzęd powitania. Kapłan i goście powinni uprzednio zdezynfekować swoje dłonie. Jeśli tego nie
zrobili, muszą to zrobić przed rozpoczęciem obrzędu powitania.

3. 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. Kapłan musi również przypominać rodzicom chrzestnym
i gościom, że powinni pozostać na wyznaczonych miejscach przez cały czas trwania ceremonii.
(Nie ma wymogu, aby rodzice chrzestni, „jako świadkowie chrztu” musieli znajdować się w pobliżu
dziecka i rodziców).

4. W czasie obrzędu powitania powinien zostać zachowany dystans społeczny. Kapłan powinien

zdezynfekować swoje dłonie, zanim zrobi znak krzyża na czole dziecka, a po jego zakończeniu,
ponownie musi zdezynfekować dłonie.
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5. Podczas Liturgii Słowa rodzice powinni znajdować się razem w pierwszej ławce lub w zarezerwowa-

nym, oznaczonym miejscu, zachowując dystans społeczny w stosunku do wszystkich obecnych.
Kapłan może zdjąć z twarzy swoją maseczkę ochronną podczas Liturgii Słowa.

6. Po zakończeniu przez księdza Liturgii Słowa rodzice powinni zostać zaproszeni, by wraz z dzieckiem

podejść do chrzcielnicy / naczynia z wodą i stanąć w miejscu oznaczonym na podłodze.

7. Teraz kapłan / diakon powinien na twarz założyć osłonę. Należy poinformować rodziców i gości, że

chodzi o bezpieczeństwo zarówno dziecka, jak i księdza.

8. Kapłan, ze względu na bliskość niemowlęcia i jego rodziców, podczas święcenia wody i prezentacji

świecy powinien mieć nałożoną na twarzy maseczkę ochronną.

9. Po założeniu dziecku białej szaty i zapaleniu świecy rodzice powinni wrócić do wyznaczonej ławki.

Kapłan może następnie usunąć maseczkę ochronną ze swojej twarzy i zakończyć obrzędy.

Po obrzędach. Sprzątanie.
1. Parafia będzie musiała ustalić wytyczne dotyczące robienia zdjęć w kościele. Może to być zadanie

trudne do wykonania, biorąc pod uwagę konieczność zachowania dystansu społecznego. Wszyscy,
w tym kapłan / diakon, muszą pozostawać w maseczkach ochronnych podczas pozowania do zdjęć.
Preferowane jest robienie zdjęć poza kościołem.

2. Ze względów bezpieczeństwa nie zezwala się na organizowanie chrztów jeden po drugim, gdyż

należy brać pod uwagę czas konieczny na opuszczenie kościoła przez jedną grupę i wejście innej
oraz czyszczenie i przygotowania, które muszą się odbyć między poszczególnymi obrzędami.
Parafia sama będzie musiała ocenić konieczny na to czas, biorąc pod uwagę wszystkie wymagania
i porządek. Na początku należy zaplanować co najmniej godzinę przerwy pomiędzy ceremoniami.
Kiedy parafia i duszpasterze lepiej poznają ile potrzebują czasu, mogą to zmienić.

3. Wszystkie ławki, przyrządy i naczynia do wody używane podczas obrzędu muszą zostać

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

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

tym, jak wszyscy opuszczą budynek.

6. Osoby sprzątające kościół powinny nosić maseczki ochronne i rękawiczki.
7. Woda święcona i waciki bawełniane ze świętymi olejami powinny zostać zutylizowane w odpowie-

dni sposób. Należy wykonywać to w rękawiczkach.

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

odbierane i ponownie wykorzystywane przez parafię.

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

i odpowiednio je uzupełnić.
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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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Zasady sprawowania sakramentów w związku z ponownym otwarciem kościołów

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Niniejsze wytyczne dotyczące celebrowania sakramentu małżeństwa 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.
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. Mały stolik (najlepiej ze szklanym blatem dla łatwego czyszczenia) powinien zostać umieszczony

w prezbiterium, w miejscu łatwo dostępnym dla kapłana podczas liturgii. Na stole przed rozpoczęciem liturgii należy umieścić wodę święconą, tacę z obrączkami i naczynie ze ślubnymi monetami
(wedding arras), jeśli te są używane.

2. Należy wyznaczyć pewną część ławek w kościele, która pozwoli ludziom zachować odpowiedni

dystans społeczny (więcej, zobacz poniżej). Członkowie rodzin mieszkający razem mogą siedzieć
razem LUB można wyznaczyć niektóre ławki jako „ławki rodzinne”.

3. Jeśli jest fotograf, musi on / ona ściśle zachowywać odpowiedni dystans społeczny od wszystkich

innych uczestników liturgii. On / ona, przez cały pobytu w kościele, musi mieć założoną na twarzy
maseczkę ochronną.

4. Należy odpowiednio oznakować i monitorować drzwi wejściowe i wyjściowe. Drzwi wejściowe

należy podeprzeć lub pozostawić szeroko otwarte przed Mszą św., a drzwi wyjściowe należy
podeprzeć lub przytrzymywać otwarte pod koniec Mszy św., aby ludzie nie musieli dotykać klamek,
gałek lub uchwytów popychających.

5. Podłoga w kościele powinna być oznakowana taśmą, która wyznaczy dystans społeczny i wskaże

obecnym, gdzie powinni się znajdować podczas poruszania się w kościele (np. podczas Komunii św.).

6. Ponadto wszystkie ławki / miejsca siedzące muszą być wyraźnie oznakowane lub wydzielone, aby

wokół każdej siedzącej osoby została zachowana przestrzeń sześciu stóp we wszystkich kierunkach.
Jedna ławka lub jeden rząd miejsc siedzących pomiędzy ławkami lub rzędami wykorzystywanymi dla
zgromadzonych musi pozostać pusty. Chodzi o to, aby we wszystkich kierunkach była zachowana
odległość sześciu stóp. Miejsca siedzące powinny być również tak oznakowane lub rozmieszone
w rzędach, aby żadne dwie osoby nie siedziały naprzeciw siebie zajmując sąsiednie miejsca.
Członkowie rodzin mieszkający razem mogą siedzieć razem LUB parafia może wyznaczyć niektóre
ławki jako „ławki rodzinne”.
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7. Osoba witająca przybyłych lub inny przedstawiciel parafii powinien spotkać się z uczestnikami

uroczystości ślubnej 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.

8. Nie wolno używać śpiewników czy innych pomocy, takich jak np. modlitewniki.
9. Osoba witająca ma pomóc przybyłym w zachowaniu odpowiedniego dystansu społecznego i w prze-

strzeganiu innych wytycznych, jeśli to konieczne.

10. Osoby obecne w kościele powinny pozostawać w maseczkach ochronnych przez cały czas przeby-

wania w kościele. Zgodnie z wytycznymi IDPH i CDC osoby mające trudności w oddychaniu mogą
zostać zwolnione z wymogu noszenia maseczek. Osoby te muszą jednak najściślej przestrzegać
zachowania dystansu społecznego w stosunku do tych, którzy nie mieszkają w ich domostwie.

11. Należy ustalić procedury dla osób korzystających z toalet. Sugeruje się, aby w danym momencie

tylko jedna osoba korzystała z toalety.

Celebracja liturgii
1. Osoba przewodnicząca ceremonii powinna korzystać z ambony lub z pulpitu używanego do Mszału

lub może nawet umieścić Mszał na ołtarzu na zasadnicze modlitwy. UWAGA: Jeśli w uroczystości
bierze udział ministrant, powinna to być osoba dorosła.

2. Uczestnicy, w tym służba liturgiczna, powinni siedzieć w wyznaczonych / oznaczonych miejscach,

zachowując odpowiedni dystans społeczny. Należy podkreślić: wszyscy powinni mieć założone
maseczki ochronne. Kapłan / diakon może usunąć swoją maseczkę podczas przemawiania.

3. Wszyscy uczestnicy powinni znajdować się w swoich miejscach przed rozpoczęciem liturgii. Kapłan

powinien być również na swoim miejscu przed prezbiterium.

4. W procesji na wejście należy zachować dystans społeczny, wykorzystując w tym celu znaczniki na

podłodze nawy. Para młoda lub panna młoda i jej rodzic(e) przesuwają się do przodu w procesji,
gdzie czeka na nich kapłan (i pan młody, jeśli on nie będzie wchodził z panną młodą). Dwóch świadków znajduje się na swoich miejscach w ławkach z przodu i pozostaje tam przez całą liturgię. (Nie ma
potrzeby, aby podczas uroczystości podchodzili do przodu).

5. Podczas Liturgii Słowa lektor może opuścić swoją maseczkę ochronną, aby przeczytać czytanie.

Odnosi się to również do osoby wygłaszającej wezwania modlitwy powszechnej / modlitwy wiernych.

6. Znaczniki na podłodze, umieszczone, by zachować odpowiedni dystans społeczny, powinny wskazać

miejsce, w których powinni stanąć państwo młodzi i miejsce, gdzie powinien znajdować się kapłan
podczas składania przysięgi ślubnej przez państwa młodych. (Kapłan powinien stać sześć stóp przed
narzeczonymi, jak jest to przyjęte zwyczajowo lub może też stać z boku).

7. Kapłan podejdzie do wcześniej przygotowanego stołu, gdzie pobłogosławi obrączki, a następnie

poda tacę, z obrączkami pannie młodej i panu młodemu unikając kontaktu fizycznego. Jeśli jest
planowane błogosławieństwo i przekazanie arrasów, powinno ono odbyć się w ten sam sposób.

8. 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.

9. Błogosławieństwo i zakładanie tzw. lassa lub welonu nie będzie włączone do uroczystości.
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10. Podczas udzielania ślubnego błogosławieństwa, kapłan powinien zachować dystans społeczny

wobec pary.

11. Jeśli w ceremonii ślubnej uczestniczy diakon, należy dokonać konsekracji wina w dodatkowym

kielichu.

12. Komunii świętej należy udzielać wyłącznie pod postacią konsekrowanych komunikantów i tylko na

rękę, przy czym kapłan dezynfekuje ręce bezpośrednio przed i po udzielaniu Komunii świętej.

13. Konieczne jest, aby osoby przyjmujące Komunię świętą podchodziły do księdza w jednej kolejce, aby

został zachowany dystans społeczny.

14. Należy pouczyć osoby przystępujące do Komunii św., aby podczas procesji komunijnej zachowywały

dystans społeczny zgodnie ze znacznikami na podłodze kościoła. Pomoc marszałka lub osoby
witającej w zapraszaniu do podchodzenia osób z kolejnych ławek, co być może jest praktykowane,
będzie bardzo pomocna.

15. Z przodu nawy powinien znajdować się stół ze środkiem dezynfekującym do rąk. Każda osoba

przystępująca do Komunii będzie dezynfekować ręce przed otrzymaniem Komunii św.

16. Zanim kapłan zacznie udzielać Komunii św. i zanim założy na twarz osłonę lub maseczkę ochronną

i okulary ochronne (goggles), powinien poinformować zebranych, że procedura przyjmowania
Komunii św. jest następująca:

a. Przechodź do przodu w jednej kolejce, zachowując sześć stóp odległości pomiędzy następną

osobą zgodnie z umieszczonymi na podłodze znacznikami.

b. Dezynfekuj ręce korzystając ze środków dezynfekujących znajdujących się na stole lub środków

oferowanych przez marszałka.

c. Po dezynfekcji rąk NIE dotykaj twarzy, ubrania ani innych powierzchni, czy przedmiotów.
d. Po dezynfekcji rąk, kiedy zbliżasz się do kapłana, przyjmij Komunię TYLKO na rękę.
e. Następnie odsuń się o sześć stóp w bok, zdejmij tasiemkę / pasek / gumkę maseczki ochronnej

lub osłony twarzy z jednego ucha, pozostawiając ją zawieszoną na drugim uchu i po odsłonięciu
ust przyjmij Komunię św.

f. Załóż z powrotem maseczkę ochronną na usta i nos i wróć na swoje miejsce.
17. Kapłan podejdzie do stolika, zdezynfekuje swoje ręce i założy osłonę lub maseczkę i okulary ochron-

ne (goggles), wyjaśniając, że używanie osłony twarzy / maseczki ochronnej i okularów ma na celu
ochronę zebranych i siebie samego.

18. Wychodzenie na zewnątrz kościoła powinno się odbywać poszczególnymi ławkami, aby przy

wychodzeniu został zachowany dystans społeczny.

Po celebracji. Sprzątanie.
1. Ławki i inne obszary w kościele o dużej częstotliwości używania należy czyścić za pomocą chuste-

czek dezynfekujących, z ławek należy usunąć śmieci i inne przedmioty.

2. Osoby sprzątające kościół powinny nosić rękawiczki i maseczki chroniące twarz.
3. Wszystkie stoły, naczynia i instrumenty wykorzystane podczas ceremonii muszą zostać zdezynfe-

kowane / wytarte do czysta i pozostawione do wyschnięcia przed ponownym korzystaniem z nich.
(Prosimy zauważyć, że jedynie płukanie ich wodą NIE wystarcza, aby usunąć z nich wirusa.)
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4. W mało prawdopodobnym przypadku, kiedy jakiś wierny lub członek służby liturgicznej będzie

kaszlał lub kichał w pobliżu celebransa, szaty używane podczas tej celebracji muszą zostać wysłane
do czyszczenia i NIE mogą być ponownie użyte przed odebraniem ich z powrotem z pralni.

5. Po uroczystości należy zdezynfekować / przetrzeć księgi rytualne.
6. Jeśli zdjęcia mają być robione po uroczystości ślubnej w kościele, zaleca się, aby wszyscy oprócz

pary młodej mieli na twarzach założone maseczki ochronne. Jeśli kapłan / diakon ma zostać sfotografowany wraz z gośćmi weselnymi, również musi mieć założoną na twarzy maseczkę ochronną.
Przed rozpoczęciem uroczystości ślubnej należy obecnym przekazać zalecenie, aby robiono zdjęcia
poza kościołem, gdzie jest więcej miejsca.
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Zasady sprawowania sakramentów w związku z ponownym otwarciem kościołów

POGRZEBY
Niniejsze wytyczne dotyczące ceremonii pogrzebowej 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, personelu domu
pogrzebowego, 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, która wyznaczy dystans społeczny i wskaże

obecnym, gdzie powinni się znajdować podczas poruszania się w kościele (np. podczas Komunii św.).

2. Ponadto wszystkie ławki / miejsca siedzące muszą być wyraźnie oznakowane lub wydzielone, aby

wokół każdej siedzącej osoby została zachowana przestrzeń sześciu stóp we wszystkich kierunkach
(w zgodzie z zachowaniem dystansu społecznego). Członkowie rodzin mieszkający razem mogą
siedzieć razem LUB parafia może wyznaczyć niektóre ławki jako „ławki rodzinne”.

3. 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.

4. Należy odpowiednio oznakować i monitorować drzwi wejściowe i wyjściowe. Drzwi wejściowe

należy podeprzeć lub pozostawić szeroko otwarte przed obrzędami, a drzwi wyjściowe należy
podeprzeć lub przytrzymywać otwarte pod koniec Mszy św., aby ludzie nie musieli dotykać klamek,
gałek lub uchwytów popychających.

5. Jeśli przewodnik do ceremonii ma być używany podczas pogrzebu, musi on być jednorazowego

użytku i nie może być ponownie wykorzystywany do innych posług. W tym celu wystarczy zrobienie
zwykłych kserokopii. UWAGA: Parafie muszą mieć odpowiednie licencje na reprodukcję muzyki
w jakiejkolwiek przewodniku.

6. Wszyscy obecni w kościele muszą mieć założone na twarzach maseczki ochronne, również wówczas,

gdy odpowiadają na wezwania modlitwy. Jedynym wyjątkiem jest przyjęcie Komunii, kiedy maseczka
powinna zostać opuszczona, ale nałożona ponownie natychmiast po spożyciu konsekrowanego
komunikanta. 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.
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Ceremonia pogrzebowa
1. Woda święcona i kir do założenia na trumnę powinny być umieszczone przy wejściu kościoła, w po-

bliżu miejsca, gdzie będzie znajdowała się trumna podczas rytuału wprowadzającego. Jeśli nie ma
ministranta, kapłan w odpowiednim czasie powinien mieć do nich łatwy dostęp. Jeśli jest ministrant,
powinna to być osoba dorosła. W razie potrzeby personel domu pogrzebowego może pomóc przy
założeniu kiru.

2. Członkowie rodziny i inni uczestnicy ceremonii pogrzebowej powinni zachowywać dystans społeczny

wobec siebie nawzajem.

3. Podczas procesji uczestników przed ołtarz celebrans powinien poprosić ich o zachowanie dystansu

społecznego zgodnie ze znacznikami na podłodze kościoła.

4. Członek personelu domu pogrzebowego może iść na przodzie trumny z jeszcze jedną osobą biorącą

udział w pogrzebie (jedna osoba z przodu trumny, druga z tyłu).

5. Uczestnicy ceremonii powinni siedzieć w wyznaczonych / oznakowanych miejscach, zachowując

odpowiedni dystans społeczny. Kapłan lub personel domu pogrzebowego powinni o tym przypomnieć obecnym.

6. Podczas Liturgii Słowa lektor może opuścić swoją maseczkę ochronną, aby przeczytać czytanie. Od-

nosi się to również do osoby wygłaszającej wezwania modlitwy powszechnej / modlitwy wiernych.

7. 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.

8. Komunię świętą należy udzielać wyłącznie pod postacią konsekrowanej hostii i tylko na rękę, przy

czym kapłan dezynfekuje ręce bezpośrednio przed i po udzielaniu Komunii świętej.

9. Konieczne jest, aby osoby przyjmujące Komunię świętą podchodziły do księdza w jednej kolejce, aby

został zachowany dystans społeczny.

10. Należy pouczyć osoby przystępujące do Komunii św., aby podczas procesji komunijnej zachowywały

dystans społeczny zgodnie ze znacznikami na podłodze kościoła. Pomoc marszałka lub osoby
witającej w zapraszaniu do podchodzenia osób z kolejnych ławek, co być może jest praktykowane,
będzie bardzo pomocna.

11. Z przodu nawy powinien znajdować się stół ze środkiem dezynfekującym do rąk. Każda osoba

przystępująca do Komunii będzie dezynfekować ręce przed otrzymaniem Komunii św.

12. Zanim kapłan zacznie udzielać Komunii św. i zanim założy na twarz osłonę lub maseczkę ochronną

i okulary ochronne (goggles), powinien poinformować zebranych, że procedura przyjmowania
Komunii św. jest następująca:

a. Przechodź do przodu w jednej kolejce, zachowując sześć stóp odległości pomiędzy następną

osobą zgodnie z umieszczonymi na podłodze znacznikami.

b. Dezynfekuj ręce korzystając ze środków dezynfekujących znajdujących się na stole lub środków

oferowanych przez marszałka.

c. Po dezynfekcji rąk NIE dotykaj twarzy, ubrania ani innych powierzchni, czy przedmiotów.
d. Po dezynfekcji rąk, kiedy zbliżasz się do kapłana, przyjmij Komunię TYLKO na rękę.
e. Następnie odsuń się o sześć stóp w bok, zdejmij tasiemkę / pasek / gumkę maseczki ochronnej

lub osłony twarzy z jednego ucha, pozostawiając ją zawieszoną na drugim uchu i po odsłonięciu
ust przyjmij Komunię św.
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f. Załóż z powrotem maseczkę ochronną na usta i nos i wróć na swoje miejsce.
13. Kapłan podejdzie do stolika, zdezynfekuje swoje ręce i założy osłonę lub maseczkę i okulary

ochronne (goggles), wyjaśniając, że używanie osłony twarzy / maseczki ochronnej i okularów ma na
celu ochronę zebranych i siebie samego.

14. W przypadku laudacji (Rite of Commendation), jeśli zostanie użyte kadzidło (nie jest to obowiązkowe),

kapłan sam przygotuje kadzielnicę. Można to zrobić przy bocznym stole po modlitwie po Komunii św.

15. Wychodzenie na zewnątrz kościoła powinno się odbywać poszczególnymi ławkami, aby przy wycho-

dzeniu został zachowany dystans społeczny.

Po ceremonii. Sprzątanie.
1. Ławki używane na pogrzeb należy posprzątać po uroczystości.
2. Wszystkie naczynia wykorzystane podczas pogrzebu muszą zostać zdezynfekowane chusteczką de-

zynfekującą. (Proszę, zauważ, że jedynie płukanie ich wodą NIE wystarcza, aby usunąć z nich wirusa.)

3. Po uroczystości należy zdezynfekować / przetrzeć księgi rytualne.
4. Natychmiast po zakończeniu czyszczenia naczyń i ksiąg osoba odkażająca naczynia powinna

zdezynfekować swoje ręce.

5. Osoba witająca / marszałek powinna w miarę potrzeby uzupełniać zapasy środków czystości.
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Zasady sprawowania sakramentów w związku z ponownym otwarciem kościołów

MODLITWY PRYWATNE I NABOŻEŃSTWA
Niniejsze wytyczne dotyczące modlitw prywatnych i nabożeństw 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 lub marszałka czy osoby
witającej.
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. Należy ustalić harmonogram otwarcia kościoła na prywatną modlitwę. Należy pamiętać, że w

tym czasie kościół nie może pozostawać bez opieki. W celu zachowania odpowiednich środków
ostrożności dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, w kościele przez cały czas musi być obecna
osoba witająca lub marszałek.

2. Ogłaszając w parafii godziny, w których kościół będzie dostępny na prywatną modlitwę i nabożeń-

stwa, należy wyraźnie przekazać wiernym następujące zasady:
a. Dokładne godziny otwarcia kościoła na modlitwę.

b. W danym momencie w kościele nie może przebywać więcej niż 10 osób.
c. Jeśli jest kolejka czekających parafian, wierni powinni ograniczyć swój czas modlitwy do 20 minut.

Po tym czasie osoba witająca może taktownie przypomnieć, że czekają inne osoby i poprosić
obecnych, aby wyszli.

d. Wierni powinni przynosić własne maseczki ochronne lub zasłony twarzy, które będą musiały być

noszone przez cały czas modlitwy. Wymóg ten nie jest egzekwowany od osób mających trudności
z oddychaniem przez osłonę twarzy. Jednak osoby te będą musiały siedzieć w znacznie większej
odległości od innych.

e. Wierni nie powinni siedzieć obok siebie, chyba że mieszkają w tym samym domostwie.
f. Osoba witająca poprowadzi wiernych do wyraźnie oznaczonych miejsc siedzących.
g. Obecni zostaną poproszeni, aby nie zmieniać swoich miejsc ani nie poruszać się po kościele.
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Czas na prywatną modlitwę
1. Całkowita liczba dozwolonych osób modlących się w kościele nie może przekraczać 10.
2. Prywatne modlitwy powinny odbywać się w głównym kościele, a nie w bocznej kaplicy, ze względu

na konieczność zachowywania dystansu społecznego i wymaganych odległości.

3. 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. Członkowie rodzin
mieszkający razem mogą siedzieć razem LUB można wyznaczyć niektóre ławki jako „ławki rodzinne”.

4. Osoba witająca powinna spotkać się z uczestnikami w przedsionku i pełnić swą posługę przez cały

czas trwania wystawienia. Obowiązki powitania obejmują:

• Dopilnowanie, by wszyscy mieli założone na twarzach maseczki ochronne.
• Dopilnowanie, aby wszyscy uczestnicy dezynfekowali ręce przed wejściem do kościoła.
• Przypomnienie wiernym, że jeśli mają gorączkę lub są chorzy, nie powinni wchodzić do kościoła.
• Dopilnowanie, aby wszyscy obecni zostali poinformowani, iż po zajęciu miejsc powinni pozostawać
tam przez cały czas swojego pobytu w kościele.
• Dopilnowanie, żeby osoby oczekujące w kolejce zachowywały odpowiedni dystans społeczny.
• Po opuszczeniu kościoła przez jedną osobę, witający wpuści do środka kolejną. Nowo przybyły
powinien zająć miejsce w innej części kościoła niż osoba, która kościół opuściła. Witający powinien
wyczyścić przed ponownym użyciem siedzenie, z którego korzystano. Witający, wycierając
siedzenia / ławki, powinien mieć założone rękawiczki, a po zakończeniu czynności powinien
zdezynfekować swoje ręce.
5. Osoba witająca powinna w taktowny sposób dać wiernym pięciominutowe ostrzeżenie, przed

zamknięciem kościoła na dany dzień.

Sprzątanie
1. Po prywatnej modlitwy wszelkie miejsca w kościele przeznaczone do siedzenia muszą zostać

wytarte i zdezynfekowane, a wszelkie pozostawione materiały papierowe muszą zostać zebrane.

2. Osoby sprzątające kościół powinny nosić maseczki ochronne i rękawiczki.
3. Osoba witająca / marszałek powinna w miarę potrzeby uzupełnić zapasy środków czystości.
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Zasady sprawowania sakramentów w związku z ponownym otwarciem kościołów

WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO
SAKRAMENTU
Niniejsze wytyczne dotyczące wystawienia Najświętszego Sakramentu 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.
Parafie lub proboszczowie nie mogą zmieniać liczby dozwolonych wiernych, dystansu społecznego,
zakrywania twarzy ani wytycznych dotyczących dezynfekcji zawartych w tym dokumencie.

Przygotowanie
1. Ogłaszając w parafii godziny, w których będzie się odbywało wystawienie Najświętszego

Sakramentu, należy wyraźnie przekazać wiernym następujące zasady:

a. W danym momencie w kościele nie może przebywać więcej niż 10 osób. Dotyczy to samego

momentu wystawienia Najświętszego Sakramentu, jak i końcowego błogosławieństwa.

b. Jeśli jest kolejka czekających parafian, wierni powinni ograniczyć swój czas modlitwy do 20 minut.

Po tym czasie osoba witająca może taktownie przypomnieć, że czekają inne osoby i poprosić
obecnych, aby wyszli po błogosławieństwie kapłana lub diakona.

c. Osoby chore lub z zauważalnymi symptomami zostaną taktownie poproszone o niewchodzenie

w tym czasie do kościoła.

d. Wszyscy obecni przez cały czas przebywania w kościele muszą mieć założone na twarzach mase-

czki ochronne. Biorąc pod uwagę wytyczne IDPH i CDC, osoby mające trudności w oddychaniu
mogą być zwolnione z wymogu noszenia maseczek. Osoby te muszą jednak najściślej przestrzegać
zachowania dystansu społecznego w stosunku do tych, którzy nie mieszkają w ich domostwie.

e. Wierni nie powinni siedzieć obok siebie, chyba że mieszkają w tym samym domostwie.
f. Osoba witająca poprowadzi wiernych do wyraźnie oznaczonych miejsc siedzących.
g. Obecni zostaną poproszeni, aby nie zmieniać swoich miejsc ani nie poruszać się po kościele.
2. Całkowita liczba dozwolonych osób adorujących Najświętszy Sakrament w kościele nie może

przekraczać 10.

3. Ze względu na wymagania dotyczące dystansu społecznego i zachowywania odstępów, wystawienie

Najświętszego Sakramentu powinno odbywać się w głównym kościele, a nie w bocznej kaplicy, ani
też nie w wyznaczonej do tego kaplicy adoracyjnej.
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4. 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. Członkowie rodzin
mieszkający razem mogą siedzieć razem LUB można wyznaczyć niektóre ławki jako „ławki rodzinne”.

5. Osoba witająca powinna spotkać się z uczestnikami w przedsionku i pełnić swą posługę przez cały

czas trwania wystawienia. Obowiązki powitania obejmują:

• Dopilnowanie, by wszyscy mieli założone na twarzach maseczki ochronne.
• Dopilnowanie, aby wszyscy uczestnicy dezynfekowali ręce przed wejściem do kościoła.
• Przypomnienie wiernym, że jeśli mają gorączkę lub są chorzy, nie powinni wchodzić do kościoła.
• Dopilnowanie, aby wszyscy obecni zostali poinformowani, iż po zajęciu miejsc powinni pozostawać
tam przez cały czas swojego pobytu w kościele.
• Dopilnowanie, żeby osoby oczekujące w kolejce zachowywały odpowiedni dystans społeczny.
• Po opuszczeniu kościoła przez jedną osobę, witający wpuści do środka kolejną. Nowo przybyły
powinien zająć miejsce w innej części kościoła niż osoba, która kościół opuściła. Witający powinien
wyczyścić przed ponownym użyciem siedzenie, z którego korzystano. Witający, wycierając
siedzenia / ławki, powinien mieć założone rękawiczki, a po zakończeniu czynności powinien
zdezynfekować swoje ręce.
6. Kapłan lub diakon, jeśli podczas nabożeństwa nic nie mówi, powinien mieć założoną na twarzy

maseczkę ochronną. Ma on dać innym dobry przykład i nie wprowadzać wśród wiernych
nieporozumień w kwestii noszenia maseczek.

Wystawienie
1. Najświętszy Sakrament należy wyjąć z tabernakulum i umieścić w monstrancji na ołtarzu.
2. Kapłan lub diakon powinni zdezynfekować ręce bezpośrednio przed dotknięciem Hostii lub

Melchizedeka (luny).

3. Następnie kapłan lub diakon włoży kadzidło do kadzielnicy, uklęknie i okadzi Najświętszej

Sakrament. Reszta obecnych również uklęknie.

4. Po okadzeniu kapłan lub diakon powróci na swoje miejsce.
5. Podczas adoracji prowadzący może przeczytać jedno lub więcej czytań dnia, pamiętając o zacho-

waniu momentów ciszy pomiędzy czytaniami.

6. W razie potrzeby kapłan lub diakon może wygłosić homilię. W tym celu może usunąć z twarzy swoją

maseczkę ochronną.

7. Czas na adorację

W czasie adoracji kapłan lub diakon powinni pozostawać obecni w kościele, księża i diakoni mogą
się wymieniać, aby w kościele zawsze był obecny duszpasterz do dyspozycji wiernych. Po wejściu
do kościoła grupy kolejnych 10 osób, kapłan lub diakon powinni przeczytać czytanie dnia z Pisma
Świętego, a także wygłosić krótką homilię, pozostawiając czas na adorację w ciszy. W żadnym
momencie nie należy pozostawiać Najświętszego Sakramentu samego. Pod koniec wyznaczonego
dla każdej grupy czasu, kapłan lub diakon może pobłogosławić zgromadzonych monstrancją.
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8. Błogosławieństwo

Pod koniec wyznaczonego czasu otwarcia kościoła na adorację następuje błogosławieństwo, a następnie schowanie Najświętszego Sakramentu. Aby pobłogosławić zebranych kapłan lub diakon
podejdzie do ołtarza, pokłoni się Najświętszemu Sakramentowi, a następnie uklęknie. Okadzi
Najświętszy Sakrament, wstanie i odmówi modlitwę. Kapłan lub diakon następnie założy na ramiona
welon do błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem, pokłoni się i weźmie monstrancję.
Następnie w milczeniu uczyni monstrancją znak krzyża nad zebranymi. Postawi monstrancję na
ołtarzu, zdezynfekuje swoje ręce, przyklęknie, usunie Melchizedeka (lunę) z monstrancji i umieści
Najświętszy Sakrament w tabernakulum.

Po nabożeństwie
1. Po skończonym nabożeństwie należy wytrzeć Melchizedeka (lunę).
2. Wszystkie ławki i krzesła, z których korzystano podczas adoracji, powinny zostać zdezynfekowane

i pozostawione do wyschnięcia.

3. Maseczki należy wyrzucić i nie używać ich ponownie.
4. Klamki i płyty drzwi kościoła należy wyczyścić, kiedy wszyscy opuszczą kościół. Jeśli toalety

kościelne były otwarte i były używane, powinny zostać wyczyszczone natychmiast po tym, jak
wszyscy opuszczą budynek.

5. Osoba witająca / marszałek powinna w miarę potrzeby uzupełnić zapasy środków czystości.
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