Wytyczne dotyczące wiernych ustalone przez Biskupów
Holenderskich z dnia 23 maja 2020 obowiązujące od 1.06.2020.
/tłumaczenie z holenderskiego/

Od 1.06.2020 do 14.06.2020 nie można przyjmować komunii św. w
czasie mszy św. Przyjmować będzie można od 14.06 czyli od
uroczystości Bożego Ciała.
W czerwcu do kościoła może przyjść maksymalnie 30 osób jeśli w
kościele można zachować odpowiedni dystans.

Ten protokół jest przeznaczony dla każdego, kto przychodzi do kościoła,
aby wziąć udział w uroczystościach lub w inny sposób korzysta
z budynku kościoła. Prosimy o przestrzeganie protokołu, aby wszyscy
uczestnicy mogli bezpiecznie, wspólnie świętować.
Wszystkie wytyczne dotyczące zasady zachowania półtora metra
odległości oraz higieny - mycie rąk podczas wchodzenia do kościoła,
kaszlenie
i kichanie w łokieć, używanie chisteczek higieicznych a w wypadku
przeziębienia i / lub podwyższonej temperatury pozostania w domu
mają być ściśle przestrzegane. Ci, którzy biorą udział w uroczystościach,
robią to na własne ryzyko.

Celebracja liturgiczna

REZERWACJA
• Trzeba się wcześniej zapisać.

HIGIENA
• Po wejściu postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi
umieszczenia, a wychodząc, postępować zgodnie ze wskazówkami, aby
bezpiecznie opuścić kościół.
• Przy znaku krzyża nie dotykać ciała.
SŁUŻBA SŁOWA
• Przy potrójnym znaku krzyża przed ewangelią nie dotykać ciała.
MODLITWA PRZY OŁTARZU
• Wierzący nie trzymają się za ręce podczas modlitwy Pańskiej.
• Wierzący nie podają sobie rąk na znak pokoju.
• Nie organizować procesji z darami do ołtarza.
PRZYJMOWANIE KOMUNII ŚWIĘTEJ
• Zachowć odległość półtora metra od siebie.
• Umyć ręce przed otrzymaniem Hostii.
• Dzieci, które nie przystępują do Komunii, są błogosławione w odległości
półtora metra bez dotyku.
• Jeśli nie chcesz bezpośrednio dotykać Hostii , możesz zabrać ze sobą
własny korporał i w ten
sposób przenieść Świętą Hostię do ust.
KOLEKTA
• Można to zrobić wrzucając pieniądze do puszki na stole przy wyjściu,
przelewem bankowym lub
za pośrednictwem aplikacji na darowiznę.

SAKRAMENT SPOWIEDZI
• Nie można spowiadać się w konfesjonale.
• Można spowiadać się w pomieszczeniu z wentylacją, w odległości 1,5
metra od księdza.
CHRZEST
• Chrzty są odroczone.
• W nagłych wypadkach chrzest w domu może być prowadzony przez
samych rodziców (chrzest nagły), w porozumieniu z kapłanem. W
późniejszym czasie, nastąpią inne obrzędy w kościele (w tym
namaszczenie).
• Jeśli chrzest nie zostanie przełożony, należy zastosować półtora
metrową odległość.

BIERZMOWANIE
• Otrzymanie darów Ducha św. zostało przełożone.

PIERWSZA KOMUNIA
• Grupowe przyjecie Pierwszej Komunii jest odroczone.

SAKRAMENT NAMASZCZENIA
• Podczas namaszczenia przestrzegana jest zasada półtora metra
odległości, tak bardzo, jak to możliwe.

ŚLUB
• Gratulacje podczas uroczystości weselnych należy składać bez
fizycznego dotyku i z należytym przestrzeganiem półtora metra
odległości. Nie tylko w budynku kościoła, ale także w procesji ślubnej
zachować trzeba półtorametrowy dystans.

POGRZEB
• Kondolencje na pogrzebach odbywają się bez kontaktu fizycznego i z
zachowaniem zasady 1,5 metra. Nie tylko w budynku kościoła, ale także
na cmentarzu i podczas procesji pogrzebowej zachować trzeba tę
odległość.
SŁUŻBA SŁOWA DZIECIĘCEGO
• Dzieci mogą iść na własny program i do opiekunki natychmiast po
wejściu do kościoła.
WSPÓŁPRACA MUZYCZNA I WOKALNA
• Śpiewa tylko grupa muzyczna bez udziału wiernych.

PO MSZY ŚWIĘTEJ
• Ze względu na obowiązujące zasady nie można rozmawiać w grupach
i pić kawy w budynku kościoła, ale jest to możliwe się w sali parafialnej
lub w ogrodzie przy kościele, w odległości 1,5 metra od siebie.

MODLITWA I ZAWIERZENIE MARYII
• Nie można dotykać ani całować figury, obrazu ani ikony Matki Boskiej.
Zabierająć wodę święconą z grot Lourdes i kaplic Maryjnych, używać
trzeba własnej butelki / puszki.
ŚWIĘCI
• Statuy świętych, obrazy, ikony lub relikwiarze nie mogą być dotykane
ani całowane.
ŚWIECE
• Podczas palenia świec i modlitwy przestrzegać trzeba zasady 1,5
metra.

• Płatności za świece najlepiej dokonywać bezdotykowo.Jeśli nie jest to
możliwe, przed dokonaniem płatności należy zdezynfekować ręce.
• Świeca zapalać się od innej już płonącej świecy.
Jeśli nie jest to możliwe, użyj własnej zapalniczki lub zapałki.

INNE CZYNNOŚCI

PRACA Z MŁODZIEŻĄ
• Młodzi ludzie przychodą sami do centrum parafialnego. Jeśli przywożą
je rodzice dzieci wchodzą sami do centrum parafialnego.
• Liderzy i młodzi ludzie mają możliwość na przybycie i odejście bez
dodatkowego kontaktu. • Liderzy i młodzi ludzie idą do domu natychmiast
po spotkaniu.

PRACA DIAKONII
• Przy dystrybucji paczek w banku żywności należy przestrzegać
wytycznych dotyczących odległości i higieny według wytycznych RIVM
• Możesz wnieść wkład w postaci żywności o długim termine ważności,
która zostanie dostarczona do banku żywności jako dowód miłości.

PIELGRZYMKI
• Pielgrzymki w grupach autobusem mogą odbywać się tylko wtedy, gdy
zorganizowano je w autobusach w odległości półtora metra między
pasażerami noszącymi maski na usta, tak jak na przykład w transporcie
publicznym.
• Jeśli nie możesz przybyć na miejsce pielgrzymek, możesz poprosić
telefonicznie lub e-mailem o zapalenie świecy lub poprosić o modlitwę.
• Należy przestrzegać (zagranicznych) przepisów rządowych
dotyczących podróży.

• Cyfrowe pielgrzymki:
za pośrednictwem platformy internetowej https://sanctuarystreaming.eu/,
uruchomionej przez Komisję Konferencje Episkopatu UE (COMECE),
można oglądać nabożeństwa eucharystyczne i modlitwy z Lourdes,
Loreto, Częstochowa, Fatima i wiele innych transmisji na żywo.

SPOTKANIA
• Dopóki obowiązuje zasada 1,5 metra, odradzane są spotkania w
domu.

