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PLAN OTWARCIA NASZYCH KOSCIOŁÓW
Biskup Nicholas DiMarzio z radoscią ogłasza, że Ddiecezja brooklyńska będzie
powoli dążyć do powrotu do normalności, otwierając drzwi kościołów we wtorek
26 maja 2020 r. wyłącznie na prywatną modlitwę, a także na pogrzeby,
chrztów i wesela. Poniższe wytyczne będą miały ogólne zastosowanie, a
poszczególne kościoły powinny przygotować dalsze wskazówki, których wierni
muszą przestrzegać podczas wizyty w kościele.

Etap 1: Otwarcie kościołów na prywatne modlitwy, prywatne
pogrzeby, chrzty i wesela (bez mszy)

Etap 2: Ograniczone obchody codziennej mszy (data nie została jeszcze ustalona)
Etap 3: Ograniczone obchody niedzielnej mszy (jeszcze nie ustalono daty)
Etap 4: Celebracja pierwszej komunii świętej i bierzmowania (bez ustalonej daty)
 Będą otwarte tylko jedne drzwi do kościoła.
 Kościół powinien być oznaczony taśmą malarską, aby wskazać obszary do
siedzenia zgodne z wytycznymi dystansu społecznego.
 Starszym i wszystkim, którzy są zagrożeni stanem zdrowia, NALEŻY
DORADZIĆ POZOSTANIE w domu.
 Proszę przekazać parafianom, że każdy, kto w jakikolwiek sposób choruje,
musi pozostać w domu. Parafianie powinni zostać poproszeni o zmierzenie
temperatury przed opuszczeniem domu i powinni pozostać w domu, jeśli
temperatura przekracza 100 stopni F.
 Kościół zostanie zmierzony i odznaczony, z poszanowaniem norm
dystansowania społecznego.
 W kropielicach nie może być wody święconej.
 Wszystkie pomieszczenia poza głównym kościołem muszą być zamknięte.
 Mszaliki i spiewniki będą usunięte z ławek i przechowywane.
 Biuletyny nie mogą być rozdawane, ani też nie powinna być dostępna żadna
literatura dla wiernych do zabrania do domów. Biuletyny są publikowane na
stronie internetowej parafii.

 Parafian mają obowiązku noszenia masek, które przyniosą z domu. Nikt nie
może być w kościele bez maski.
 Parafianie powinni być zachęcani do przywiezienia własnych środków
odkażających z domu.
 Toalety powinny być otwarte i dostępne, ale powinny być używane przez
jedną osobę na raz i muszą być regularnie czyszczone.
 Zaleca się czyszczenie kościołów po każdym otwarciu.
 W najbliższej i nieokreslonej przyszłości parafie nie mogą organizować
wydarzeń, które przyciągną tłumy i utrudnią dystans społeczny.
*^***^*^*^*^*^**^*^*^*^*^*^*^*
PRYWATNA MODLITWA
Kościół będzie otwarty przez ograniczony czas każdego dnia. Proboszczowie
zdecydują o godzinach otwarcia w zależności od miejscowych. Kościół powinien
pozostać otwarty przez nie więcej niż 4 godziny każdego dnia. Godziny te nie
powinny pokrywać się z czasem odprawiania Mszy w kościele.
• Ludzie nie mogą gromadzić się aby grupowo odmawiać różaniec. W kościele nie
powinno być więcej niż dziesięć (10) osób i nie mogą oni być zgrupowani.
• Wiern i nie mają prawa dotykać figur, statuł, posągów, obrazów, relikwiarzy ani
innych przedmiotów kultu w kościele.
• W kościele MUSI być obecnych dwóch ochotników, aby zapewnić przestrzeganie
zasad dystansu społecznego i pilnować dozwolonej ilosci osób w kościele.
Ponownie zasady te będą się różnić w zależności od potrzeb i konfiguracji
poszczególnych kościołów.
Parafianie powinni zostać poinformowani o tych zasadach przed otwarciem 26 maja
oraz poprzez oznakowanie w samym kościele.
POGRZEBY
Wskazane powyżej dyrektywy dotyczą również pogrzebów. Nabożenstwa
pogrzebowe będą dozwolone, ale będą ściśle ograniczone do 10 osób. Nabożeństwo
pogrzebowe jest bez mszy - komunii nie należy rozdawać na tych nabożeństwach.
Osoby biorące udział w pogrzebie muszą siedzieć zgodnie z normami dystansu
społecznego (w odległości sześciu [6] stóp), z wyjątkiem członków rodziny
mieszkjącej pod jednym dachem i wszyscy muszą nosić maskę na twarzy.
Pogrzeby powinny rozpoczynać się od umieszczonej trumny przed ołtarzem i
posadzeniem uczestników. Nie może być procesji do lub z kościoła. Żadne pomoce
religijne nie powinny być rozpowszechniane ani używane.
CHRZEST

Chrzciny będą się odbywać z egzekwowaniem wytycznych dystansowania
społecznego i ograniczonych do 10 lub mniej uczestników. Woda musi być
zmieniana dla każdego chrztu. Chrzty można odprawiać tylko po uprzednim
otrzymania zwolenia w Urzędzie Kanclerza.
ŚLUBY
Sakramenty małżenstwa będą odbywać się z przestrzeganiem wytycznych
dystansowania społecznego i, początkowo, ograniczone do 10 lub mniej
uczestników. Wesela powinny być sprawowane bez Mszy swiętej. Komunia nie
będzie udzielana. Wesela można obchodzić tylko po uprzedniej konsultacji z biurem
kanclerza.
SPOWIEDZI
Spowiedzi będą się odbywać tak że i kapłan i penitent będa w maskach, jak i w
odległości co najmniej sześciu (6) stóp od siebie. Może być konieczne użycie
przestrzeni innej niż tradycyjny konfesjonał. Potrzebna będzie dużo większa
przestrzeń. Należy zadbać o to, aby żadne nie tworzyły się kolejki czy grupy
oczukujące na spowiedź.

