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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