Zasady odnośnie sprawowania kultu z udziałem wiernych
Wprowadzenie
Rząd ogłosił, że w kolejnej fazie wychodzenia z izolacji, roztropnie i w sposób sukcesywny
będzie można sprawować liturgię z udziałem wiernych. Administracja diecezjalna publikuje poniżej
warunki i normy, w oparciu o które kult z udziałem wiernych znów będzie możliwy. Nie możemy
służyć Bogu zaniedbując posługę wobec bliźniego. W obecnej sytuacji w naszej posłudze musimy
zagwarantować maksymalną ochronę uczestnikom liturgii oraz posługującym.
Poniższe środki ostrożności zostały zbadane przez kompetentne instytucje państwowe.
Za przestrzeganie poniższych norm są odpowiedzialni proboszczowie-moderatorzy a także
proboszczowie odpowiedzialni za sektor (parafia «Lëtzebuerg Notre-Dame») oraz przełożeni domów
zakonnych, których kaplice są dostępne dla wiernych świeckich.
Poniższe wytyczne dotyczą celebracji Eucharystii, nabożeństw Słowa bożego a także
nawiedzenia Najświętszego Sakramentu, różańca, adoracji eucharystycznej itp.).
I. Wskazówki ogólne
1. Począwszy do 29 maja 2020 roku będzie można odprawiać msze święte w niedzielę oraz w ciągu
tygodnia. Kościoły, w których będzie sprawowana liturgia, zostaną odpowiednio niej przygotowane
w oparciu o poniższe wskazówki. Wyznaczy się i do wiadomości wiernych poda się godziny mszy
świętych (ewentualnie można wyznaczyć dodatkowe godziny nabożeństw). Kościoły zostaną
przystosowane do liturgii w oparciu o poniższe wskazówki, które poda się do informacji wiernych
uczestniczących w liturgii.
2. Aby uprościć nabycie środków dezynfekujących i materiałów ochronnych oraz oznaczeń w
kościołach, Fundusz Kościelny uruchomił platformę, na której można zaopatrzyć się w środki
dezynfekujące i ochronne, a także w pomoce do oznaczenia miejsc.
3. Osoby, które są zaangażowane w liturgię (kapłani, diakoni, świeccy), mające symptomy
pozwalające przypuszczać, że są zakażone wirusem, nie mogą uczestniczyć w liturgii zanim nie
przedstawią negatywnego wyniku testu lub świadectwa całkowitego wyleczenia.
4. Kapłani, diakoni i świeccy, którzy mają symptomy koronawirusa, nie mogą zostać dopuszczeni do
udziału w liturgii.
5. W czasie jednej celebracji może być obecny tylko jeden ministrant (chodzi o uczniów szkół).
Celem tego środka ostrożności jest uniknięcie grupowania się uczniów, którzy w ramach edukacji
szkolnej są podzieleni na grupy. Ministrant w czasie mszy będzie nosił maseczkę.
6. Gdy chodzi o oprawę muzyczną oraz chóry, wdroży się polecenia zatrudniającego.
7. Arcybiskup przedłuża dyspensę od obowiązku niedzielnego uczestnictwa w mszy świętej.
II.

Działania, jakie należy podjąć w kościołach przed powrotem kultu:
o
Liczbę dostępnych miejsc dla wiernych określa się tylko i wyłącznie w oparciu o
zasadę 2 metrów (w prawo, w lewo, w przód i w tył). Miejsca, które można zajmować,
muszą być wyraźnie oznaczone (w kolorze). Biorąc pod uwagę dostępność miejsc
można korzystać z jednego rzędu na dwa (ławki lub krzesła). Należy oznaczyć rzędy,
w których nie można siadać.
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Przed mszą:
o
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IV.

Jeśli to możliwe, przemieszczanie ludzi powinno odbywać się w jednym kierunku,
aby ograniczyć możliwość kontaktu (przy wchodzeniu, wychodzeniu z kościoła oraz
rozdzielaniu Komunii).
Jeśli to możliwe powinno być osobne wejście i wyjście do kościoła.
Zabronione jest korzystanie ze śpiewników.
Należy zwrócić uwagę, aby w kropielnicach nie było wody święconej.
W miejscu, w którym będzie rozdzielana komunia święta, na posadzce należy
umieścić widoczne oznaczenia, wskazujące 2 metrowy odstęp.
Klamki od odrzwi do kościoła i zakrystii należy odkazić środkiem dezynfekującym.
Przy wejściu do kościoła do dyspozycji wiernych będzie płyn dezynfekujący do rąk.
Z racji ograniczonej liczby dostępnych miejsc należy przewidzieć zapisy na liturgię,
aby uniknąć sytuacji, że ludziom przyjeżdżającym z daleka odmowi się wstępu do
kościoła. Aby nikogo nie skrzywdzić, zapisy przyjmowane będą jedynie przez telefon.
Jedynymi danymi, których będzie się wymagać, jest nazwisko i imię uczestnika
liturgii. Danych nie można wykorzystywać w innym celu. Lista zapisów na każdą
mszę zostanie zniszczona bezpośrednio po jej zakończeniu. Nie będzie się
przechowywać kopii listy uczestników. Sposoby postępowania w tym względzie
określi się na poziomie parafii.

Wszystkie osoby przebywające w zakrystii, zwłaszcza ci, którzy asystują podczas
liturgii, noszą maseczkę i przed rozpoczęciem mszy starannie myją ręce mydłem lub
żelem dezynfekującym. Każda osoba używa swojego własnego ręcznika lub ręcznika
papierowego.
Przed mszą nie należy dotykać hostii, ale wsypać je na patenę lub do cyborium
bezpośrednio z opakowania. Liczbę hostii do konsekracji określa się na podstawie
liczby uczestniczących we mszy świętej.
Koszyk na składkę należy umieścić przy wyjściu z kościoła, aby wierni mogli złożyć
ofiary.
Jeśli to możliwe drzwi do kościoła zostaną zablokowane ogranicznikiem lub zostawi
się je otwarte. Jeśli to niemożliwe, wyznaczona przez parafię osoba będzie otwierać
drzwi, mając rękawiczki na dłoniach.
Wchodząc do kościoła wierni zachowają 2 metrowy odstęp. Przy wejściu na ziemi
umieści się odpowiednie oznaczenia.
Wierni podczas wejścia do kościoła mają nałożoną maseczkę, noszą ją przynajmniej
tak długo aż nie zajmą przeznaczonego dla nich miejsca. Zaleca się, aby maseczkę
mieć założoną przez całą liturgię.
Wierni mieszkający w tym samym domu nie będą oddzieleni.
Wszyscy uczestniczący w liturgii muszą mieć miejsca siedzące. Nie będzie się
tolerować miejsc stojących.
Wyznaczone przez proboszcza osoby będą czuwały nad przestrzeganiem powyższych
zasad i przy wejściu do kościoła z życzliwością będą sprawdzać listę obecności.

Podczas mszy świętej:
o
o
o

Wszystkim wiernym zaleca się, aby przez całą liturgię nosili maseczki lub jej
odpowiednik.
Podczas celebracji Eucharystii postacie eucharystyczne (hostie i wino) będą nakryte
palką lub tkaniną, aby uniknąć rozprzestrzeniania kropelek śliny ze strony celebransa.
Niedozwolone jest przekazywanie znaku pokoju przez podanie ręki lub inny kontakt
fizyczny.
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V.

Po zakończonej mszy:
o
o

VI.

Tylko główny celebrans przyjmuje Krew Pańską z kielicha. Koncelebransi przyjmują
ją per intinctionem.
Po przyjęciu Komunii celebrans dezynfekuje ręce, tak samo przed jej rozdzielaniem
czyni osoba, która ma rozdzielać Komunię.
Dialog Ciało Chrystusa oraz Amen jest odmawiany wspólnie przed przyjęciem
Komunii i nie powtarza się go w chwili Komunii indywidulanej. Komunia jest
rozdzielana i przyjmowana w ciszy i z szacunkiem.
Osoba, która rozdziela Komunię obowiązkowo będzie nosić maseczkę.
Ten, który rozdaje Komunię oraz przyjmujący ją zwracają uwagę, aby zachowywać
odpowiedni odstęp.
Komunia będzie rozdzielana na rękę, nie pozwala się rozdawać komunii do ust.

Po zakończonej mszy wierni opuszczają kościół zachowując nakazany minimalny
dystans, a także noszą maseczkę.
Należy zadbać o dezynfekcję powierzchni kościoła oraz naczyń liturgicznych i
mikrofonów, zwłaszcza jeśli korzystało z nich wiele osób. Jeśli mikrofony są
wyposażone w plastikową ochronkę, bezpośrednio po zakończonej liturgii należy ją
wyrzucić do kosza z zachowaniem zasad higieny (rękawiczki, maska).

Liturgia w instytucjach oraz poza kościołem
W przypadku liturgii w instytucjach (domy opieki, szpitale, więzienia) zachowa się także
wytyczne obowiązujące w poszczególnych palcówkach.
Liturgia na świeżym powietrzu jest możliwa pod warunkiem zachowania powyższych
poleceń. Procesje, które zwykle odbywały się przed letnimi wakacjami (Zesłanie Ducha
Świętego, Boże Ciało) w tym roku są odwołane. Na tę chwilę żadna decyzja nie została
jeszcze podjęta odnośnie procesji w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

VII. Chrzty oraz śluby
Chrzty i śluby należy odroczyć do połowy września. Możliwe są wyjątki z zachowaniem
powyższych reguł.
VIII. Msze pogrzebowe
Można odprawiać msze pogrzebowe. Z pominięciem wcześniejszych zapisów należy
zachować następujące reguły: rodzina zmarłego z wyprzedzeniem zostanie poinformowana o
maksymalnej ilości miejsc w kościele oraz o obowiązujących środkach ostrożności.
Pozostałe wytyczne:
Komunia dla chorych
Komunia dla chorych, z racji podwyższonego ryzyka zakażenia zarówno dla przyjmującego jak i
rozdzielającego, jest możliwa jedynie pod warunkiem skrupulatnego przestrzegania specjalnych
środków ostrożności.
Specjalne środki ostrożności są następujące:

•

Zdezynfekowanie puszki środkiem dezynfekującym, hostie do naczynia wkładać w
rękawiczkach i w maseczce, unikać niepotrzebnych kontaktów z innymi osobami,
obowiązkowa maseczka dla rozdzielającego Komunię, zdezynfekowanie rąk lub włożenie
nowej pary rękawiczek przed rozdzielaniem Komunii; należy wystrzegać się, aby naczynie
do rozdzielania Komunii było używane przez wiele osób.

Spowiedź
Sakrament spowiedzi jest możliwy z zachowaniem minimalnego dystansu. Nie należy
spowiadać w konfesjonałach. Zaleca się, aby spowiednik i spowiadający się nosili maseczki.

Luksemburg, 25 maja 2020 roku

