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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