Sakrament małżeństwa
Poradnik

We współpracy z:
Diecezją Rockford
Diecezją Joliet
Diecezją Peorii
Diecezją Springfield
Diecezją Belleville

Prosimy sprawdzić w swojej lokalnej diecezji, czy w rozpatrywanym dokumencie dokonano jakiś
zmian.

Te wytyczne dotyczące przyjmowania Komunii w kościele odzwierciedlają aktualne wskazówki
władz 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, czy osób pozdrawiających.
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.
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Funkcje i obowiązki
Aby zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo wszystkim osobom uczestniczącym w sakramencie małżeństwa, wymagane
jest przydzielenie następujących funkcji:

Funkcja
Osoba witająca

Marszałek

Osoba sprzątająca
Ksiądz/diakon

Obowiązki
Wszyscy uczestnicy powinni zostać przywitani na zewnątrz budynku kościoła
przez osobę witającą. Obowiązki tej osoby obejmują:
• Powitanie gości w kościele
• Upewnienie się, że każdy obecny znajduje się na liście zaproszonych
• Zadawanie każdej osobie pytań kontrolnych dotyczących koronawirusa
• Dopilnowanie, aby wszyscy nosili maseczki ochronnych tym, którzy ich nie mają
• Wskazanie każdemu gościowi wyznaczonego mu przez marszałka miejsca na
czas ceremonii
• Umożliwianie przejścia do przedsionka
• Wyjaśnianie sytuacji, które mogą wynikać z braku obecności gościa na liście
zaproszonych
W kościele znajdują się marszałkowie, którzy wskazują gościom właściwe dla nich
miejsca znajdujące się w odpowiedniej odległości od siebie z zachowaniem
dystansu społecznego, a po zakończeniu ceremonii – ułatwiają wyjście z kościoła
z zachowaniem tego dystansu. Są oni odpowiedzialni za:
• Dezynfekowanie dłoni wszystkich gości przed wejściem do kościoła.
• Doprowadzenie każdego gościa do wyznaczonej wolnej ławki (przy zachowaniu
dystansu społecznego)
• Wyjaśnianie gościom, gdzie mają usiąść w ławce
• Zapewnienie przestrzegania wytycznych dotyczących dystansu społecznego
podczas trwania ceremonii
• Na koniec ceremonii koordynuje bezpieczne, kontrolowane wyjście z kościoła,
zgodnie z zachowaniem zasad dystansu społecznego
Osoby sprzątające po zakończeniu ceremonii dezynfekują poszczególne miejsca i
przyrządy w kościele.
Ksiądz/diakon to osoba prowadząca ceremonię
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Krok po kroku
Sakrament małżeństwa

Uwagi ogólne:
•

Należy powiadomić rodzinę/gości ceremonii co najmniej 5 dni przed ślubem o procedurach bezpieczeństwa
związanych z uczestnictwem w jakimkolwiek nabożeństwie podczas obecnej pandemii. Powiadomienie
obejmuje prośbę o przyniesienie własnych maseczek ochronnych, sprawdzenie temperatury ciała w dniu
ślubu, zachęcanie osób szczególnie podatnych na zakażenie do nieobecności, ostrzeżenie księdza o
obecności ewentualnych chorych, itp. Należy również przekazać szczegółowe instrukcje dotyczące procedur
parafialnych w kwestii wejścia do kościoła.

•

Wszyscy uczestnicy ceremonii zawarcia małżeństwa muszą przez cały czas mieć założone na twarze
maseczki ochronne. Biorąc pod uwagę wytyczne IDPH i CDC, osobom mającym trudności w oddychaniu,
należy zalecić pozostanie w domu. Osoby te muszą jednak najściślej przestrzegać zasad zachowywania
dystansu społecznego w stosunku do tych, którzy nie mieszkają w ich gospodarstwie domowym.

•

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”.

•

Nie wolno używać śpiewników czy innych pomocy, takich jak np. modlitewniki.

•

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.).

•

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.
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Przygotowanie kościoła do sakramentu małżeństwa
ZADANIE # 1
Przygotowanie stołu z potrzebnymi przedmiotami

Krok 1: Przygotowanie stołu
Stół powinien znajdować się blisko chrzcielnicy, aby
mogły znajdować się na nim niezbędne przedmioty.
•

Woda święcona

•

Taca z obrączkami

•

Naczynie ze ślubnymi monetami (wedding
arras), jeśli te są używane

Aby umożliwić niezbędną dezynfekcję zalecane
jest umieszczenie szklanego blatu na stole.

Krok 2: Wyposażenie ochronne
Dla ochrony księdza i wszystkich gości uczestniczących w ceremonii na stole należy położyć następujące
przedmioty:
•

Osłonę twarzy dla księdza

•

Środki dezynfekujące dla księdza i wszystkich gości ceremonii
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ZADANIE #2
Przygotowanie kościoła

Krok 1: Oznakowanie dystansu społecznego:
Umieśćcie znaczniki na podłodze, by wskazać
miejsce, w których powinni stanąć państwo
młodzi i miejsce, gdzie powinien znajdować się
kapłan podczas składania przysięgi ślubnej
przez państwa młodych. Uwaga: Państwo
młodzi nie muszą zachowywać dystansu
społecznego.

Krok 2: Przygotowanie ławek
Pierwszy lub drugi rząd ławek (w zależności od
odległości miejsca, w którym będzie składana przysięga
małżeńska) powinien być zarezerwowany dla pary i
świadków. 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.

Wejście do budynku kościelnego
ZADANIE #1
Powitanie obecnych (na zewnątrz kościoła)

Krok 1: Powitanie uczestników celebracji!
Serdeczne powitanie obecnych na ceremonii zawarcia związku małżeńskiego.

Krok 2: Zmierzenie temperatury/sprawdzenie objawów choroby
W dniu ślubu wszyscy goście powinni zmierzyć swoją temperaturę i sprawdzić, czy nie występują u nich objawy
choroby.
Ksiądz musi zostać natychmiast powiadomiony, jeśli ktoś wykazuje jakiekolwiek objawy lub ma gorączkę.
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Krok 3: Sprawdzenie listy obecności.
•

Należy sprawdzić listę obecności, aby potwierdzić zgodność nazwisk z obecnymi gośćmi.

Uwaga: wobec każdego gościa, którego nazwisko nie znajduje się na liście obecności w razie potrzeby należy
odwołać się do „De-escalation” formularza.

Krok 4: Upewnij się, że wszyscy noszą maseczki ochronne.
Maseczki ochronne powinny zostać dostarczone wszystkim gościom, którzy nie przyniosą własnych.

Krok 5: Sprawdź, czy żaden z gości nie ma objawów choroby.
Zapytaj:
•

Czy jest ktoś, kto czuje się niedobrze?

•

Czy jest ktoś, kto ma dzisiaj temperaturę?

•

Czy ktoś był bezpośrednio narażony na kontakt z koronawirusem w ciągu ostatnich 14 dni?

Każdy, kto odpowie twierdząco na którekolwiek z tych pytań, nie powinien wejść do kościoła. Przed
podjęciem decyzji o niewpuszczeniu tych osób, skonsultuj to z proboszczem / diakonem.

Krok 6: Gdy uczestnicy zostaną sprawdzeni pod kątem objawów choroby a obecność gości zostanie
potwierdzona, skieruj ich do wcześniej wyznaczonych obszarów przedsionka przy zachowaniu dystansu
społecznego w oczekiwaniu na instrukcje marszałka.
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Wejście do kościoła
ZADANIE #1
Przywitanie gości w przedsionku kościelnym

Krok 1: Powitanie uczestników celebracji!
Serdeczne powitanie wiernych w związku z ponownym otwarciem kościoła.

Krok 2: Dezynfekcja dłoni
•

Wyjaśnij obecnym potrzebę dezynfekcji dłoni.

Spryskaj dłonie każdego z obecnych spryskiwaczem.
Krok 3: Poproś obecnych, aby pozostali w określonym miejscu dopóki marszałek nie skieruje ich do
wyznaczonych dla nich ławek.

ZADANIE #2
Wskazanie obecnym miejsc siedzących.

Krok 1: Marszałek wskazuje gościom kolejne ławki do zajęcia.

Krok 2: Marszałek kieruje uczestnika ceremonii do właściwej ławki, aby był zachowany odpowiedni dystans
społeczny.
Uwaga: marszałkowie muszą kierować obecnych do wcześniej oznakowanych miejsc. Dystans społeczny
wymaga zachowywania odległości sześciu stóp między każdą osobą lub grupą osób (tj. rodzinami,
parami, itp.).
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Sprawowanie liturgii: w tym miejscu opisano tylko elementy lub zadania
dostosowane do bezpiecznych praktyk. Wszystkie inne części sakramentu są
wykonywane w znany i praktykowany dotąd sposób.

ZADANIE #1

Procesja na wejście

Krok 1: Uczestnicy ceremonii ślubnej wchodzą do
kościoła
Właściwy dystans społeczny musi być zachowywany
podczas całej uroczystości. W procesji na wejście
należy zachować dystans społeczny, wykorzystując w
tym celu znaczniki na podłodze nawy.

Krok 2: Należy skierować pannę młodą, pana młodego, rodziców i dwóch świadków do właściwych miejsc.
•
•

Panna młoda (i rodzice w razie potrzeby) udają się w procesji do przodu, aby tam spotkać księdza i pana
młodego
Świadkowie są kierowani do swoich miejsc w ławce frontowej (gdzie mają pozostać przez całą
uroczystość).

ZADANIE #2

Przysięga małżeńska
Krok 1: Liturgia Słowa
Ksiądz może zdjąć swoją maseczkę ochronną na czas Liturgii Słowa.

Podczas Liturgii Słowa lektor może opuścić swoją maseczkę ochronną,
aby przeczytać czytanie. Odnosi się to również do osoby wygłaszającej
wezwania modlitwy powszechnej / modlitwy wiernych.
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Krok 2: Ksiądz skieruje pannę młodą i pana młodego do wyznaczonych
miejsc.

Krok 3: Ksiądz nałoży osłonę twarzy i zdezynfekuje swoje dłonie.

Krok 4: Ksiądz pobłogosławi obrączki ślubne. Ksiądz, przez cały czas
musi mieć założoną osłonę twarzy.

.

Krok 5: Ksiądz poda tacę, z obrączkami pannie młodej i panu młodemu
unikając kontaktu fizycznego.

Krok 6: Jeśli jest planowane błogosławieństwo i przekazanie arrasów,
powinno ono odbyć przy ówcześnie przygotowanym stole.
Ksiądz w dalszym ciągu ma założoną osłonę twarzy.
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Krok 7: Jeśli jest planowane błogosławieństwo i przekazanie arrasów,
ksiądz poda je państwu młodym unikając kontaktu fizycznego.

Ksiądz w dalszym ciągu ma założoną osłonę twarzy.

Uwaga: Należy ominąć procesję z darami.
Kapłan (lub diakon, jeśli bierze udział w uroczystości) przyniesie dary
do ołtarza.

Uwaga: Błogosławieństwo i zakładanie tzw. lassa lub welonu nie będzie
włączone do uroczystości.

Krok 8: Ksiądz dokończy udzielania ślubnego błogosławieństwa
zachowując dystans społeczny wobec pary.

Krok 9: Udzielanie Komunii świętej powinno się odbywać zgodnie z tym,
jak przedstawiono to w poradniku Przyjmowanie Komunii św. podczas
wszelkich nabożeństw

Wychodzenie z kościoła
ZADANIE #1
Wychodzenie z kościoła

Krok 1: Ksiądz/diakon przypomina gościom, że muszą pozostać na swoich miejscach, dopóki marszałek nie
poprosi ich o wyjście z ławek, jak również, że gromadzenie się w kościele w celu robienia zdjęć jest niedozwolone.
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Krok 2: Począwszy od ostatniej ławki, marszałkowie dziękują gościom za przybycie i kierują ich do wyjścia z
kościoła.
Uwaga: Dystans społeczny wymaga sześciu stóp między każdą osobą lub grupą osób (tj. rodzinami,
parami, itp.) podczas wychodzenia.

Krok 3: Osoba witająca (w przedsionku) kieruje gości przed kościół, aby nie było zgromadzenia w przedsionku.
Uwaga: Uczestnicy będą podekscytowani i będą chcieli pogratulować państwu młodym.

Krok 4: Fotografie
Jeśli po ceremonii wewnątrz kościoła mają być robione zdjęcia, zaleca się, aby wszyscy poza państwem młodym
mieli założone maseczki ochronne. Minimalnie zaleca się, że ksiądz / diakon powinien mieć założoną maseczkę
ochronną, jeśli ma pozować do zdjęcia wraz z innymi uczestnikami ceremonii. Uwaga, aby robić zdjęcia na
zewnątrz kościoła, gdzie jest więcej miejsca, powinna być zrobiona przed ceremonią zawarcia sakramentu
małżeństwa.

Dezynfekcja kościoła
ZADANIE #1
Dezynfekcja kościoła

Krok 1: W odpowiedni sposób usuń wszelkie przedmioty pozostawione przez gości.

Krok 2: Wszystkie ławki i klęczniki należy zdezynfekować zgodnie z procedurami zawartymi we wskazówkach o
dezynfekcji.

Krok 3: Klamki i nakładki ochronne drzwi kościoła należy zdezynfekować zgodnie z procedurami zawartymi we
wskazówkach o dezynfekcji.

Krok 4: Gdy wszyscy goście opuszczą budynek, wszystkie toalety i miejsca zajmowane przez gości muszą zostać
zdezynfekowane zgodnie z procedurami zawartymi we wskazówkach o dezynfekcji.

Sakrament małżeństwa – 15 maja, 2020 4:00 PM

Strona 12 z 13

Dezynfekcja naczyń liturgicznych i wszelkich innych przedmiotów
ZADANIE #1
Dezynfekcja naczyń liturgicznych, wszelkich innych przedmiotów używanych podczas ceremonii.

Krok 1: Dezynfekcja tacy, na której znajdowały się obrączki.
Krok 2: Dezynfekcja tacy, na której znajdowały się arrasy, jeśli były używane.

Krok 3: Zdezynfekuj stół, na którym znajdowały się przedmioty wykorzystana podczas ceremonii.
Krok 4: Zdezynfekuj okładki i oprawy ksiąg liturgicznych, z których korzystano podczas ceremonii.

Krok 5: Zdezynfekuj osłonę twarzy, z której korzystał ksiądz / diakon.
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