
 

Wytyczne dotyczące wznowienia Mszy świętych 

Pandemia COVID-19 nadal stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia fizycznego. Dlatego 

też nasze władze zachęcają do pozostania w domach, wzywają do fizycznego 

dystansowania, częstego mycia rąk i odpowiedniego stosowania masek oraz ograniczenia 

zgromadzeń publicznych do 50 osób. Jednocześnie dla nas, katolików, dostęp do 

Eucharystii i pełnego życia sakramentalnego Kościoła jest sprawą najwyższej wagi dla 

naszego duchowego wzrostu. Z tego powodu przygotowujemy się do ponownego otwarcia 

naszych kościołów i celebracji Liturgii Świętej. Aby przygotować się do wznowienia Mszy 

świętych, należy zapoznać się z wytycznymi przygotowanymi przez archidiecezję 

Vancouver. Mają one na celu pomóc proboszczom i parafianom w przygotowaniu się do 

sprawowania  Eucharystii. 

 

I. Zasady ogólne  

1. Decyzja o ponownym wznowieniu  Mszy świętych ze zgromadzeniem, nie wcześniej 

niż w sobotę/niedzielę, 23 maja 24 maja, pozostawia się do decyzji proboszcza, ze względu 

na różne sytuacje pastoralne każdej parafii, np. wielkość i ograniczenia przestrzeni. 

2. Po konsultacji z zespołem duszpasterskim odnośnie planowania mszy, sprzątania, 

dezynfekcji itp., proboszcz podejmie ostateczne decyzje dotyczące wprowadzenia w życie 

wytycznych diecezjalnych. 

3. Jeżeli parafia nie jest w stanie z przyczyn praktycznych lub innych względów utrzymać 

ścisłego fizycznego dystansu i spełniać wymagań sanitarnych, proboszcz nie może 

wznawiać Mszy świętych lub ograniczy je tylko dla tych, którzy dostosują się do 

rządowych i diecezjalnych wytycznych. 

4. Nawet jeśli inne działania parafialne nie są regulowane niniejszymi wytycznymi, muszą 

one zawsze przestrzegać dyrektyw ministerstwa zdrowia w Kolumbii Brytyjskiej, w 

szczególności w odniesieniu do fizycznego dystansu (2 metry) i dezynfekcji. 

5. Wszelkie spotkania przed lub po Mszy świętej (w tym kawa i pączki) nie mogą odbywać 

się na tym etapie ponownego otwarcia.  

6. Wszyscy wierni w archidiecezji Vancouver pozostają zwolnieni z obowiązku 

uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej podczas tej początkowej fazy ponownego 

otwarcia.   

7. Wszyscy biorący udział we Mszy świętej czynią to na własne ryzyko. Ważne jest, aby 

jednostki i rodziny ponosiły odpowiedzialność za ochronę siebie i innych. 



 

a. Następujące osoby muszą pozostać w domu dla dobra szerszej społeczności: 

 Osoby chore na COVID-19 lub mieszkające z osobą chorą. 

 Osoby, które miały kontakt z chorymi na COVID-19.  

 Chorzy, w tym osoby z nawet z najmniejszymi objawami choroby, zwłaszcza w 

przypadku górnych dróg oddechowych lub objawów grypopodobnych.  

 Ci, którzy niedawno podróżowali poza Kanadę. 

b. Zachęca się do pozostania w domu dla dobra innych: 

 Osoby, które mieszkają z kimś, kto ma objawy chorób górnych dróg oddechowych 

lub grypopodobnych.   

 Osoby, zwłaszcza starsze, z różnymi schorzeniami.  

 Członkowie rodziny mieszkający z osobami starszymi lub znajdujący się w grupie 

ryzyka. 

8. Kapłan z jakąkolwiek infekcją dróg oddechowych nie może odprawiać mszy publicznej 

ani udzielać sakramentów. To samo dotyczy służby liturgicznej (diakon, lektorzy, 

kantorzy, chór, itp.).  

9. Msze mogą być planowane z większą częstotliwością. Zgodnie z kanonem 905§2, 

wszyscy kapłani mają pozwolenie na dwukrotne odprawianie Eucharystii w dni 

powszednie i trzy razy w niedziele. "Dzień" składa się z 24 godzin rozpoczynających się o 

północy (por. kanon 202). Sobotnia Msza Wigilijna nie jest zatem "wliczana" do jednej z 

trzech mszy odprawionych w niedzielę. Odprawianie dodatkowych Mszy świętych 

wymaga zgody arcybiskupa. 

10. Jeśli Msza jest odprawiana poza kościołem lub jest transmitowana na żywo na terenie 

parafii, powinna ona znajdować się w innym odpowiednim budynku (np. w kościele, sali 

parafialnej, sali gimnastycznej), który można odpowiednio odkażać i można przestrzegać 

innych środków ostrożności.  

11. Jeśli to możliwe, transmisja na żywo Mszy świętych z parafii powinna trwać tak długo, 

jak długo obowiązuje zwolnienie z obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy św.  

12. Wznowienie mszy publicznych powinno odbywać się w ścisłej zgodzie ze wszystkimi 

dyrektywami ogłoszonymi przez władze zdrowotne prowincji w odniesieniu do liczby 

gromadzących się osób. Maksymalna liczba 50 dozwolonych osób obejmuje kapłana, 

służbę liturgiczną i innych obecnych podczas Mszy św. 

 

 



 

II. Przygotowanie parafian 

Informowanie 

1. Proboszczowie, w porozumieniu z zespołem duszpasterkim, muszą jasno i skutecznie 

komunikować się ze swoimi parafianami o planach dotyczących tego, kiedy i w jaki sposób 

będą wznawiać msze publiczne. W szczególności komunikat musi obejmować: 

a. W jaki sposób parafia umożliwi maksymalnie 50 osobom uczestnictwo w danej Mszy 

św. 

b. W jaki sposób parafia zapewni fizyczne zdystansowanie się.   

c. Środki, które parafia podejmie w celu zapewnienia prawidłowej dezynfekcji.   

2. Harmonogram mszy, jeżeli zostanie zmieniony, powinien zostać opublikowany, a 

zmieniony harmonogram przesłany wikariuszowi generalnemu. 

 

Określanie uczestnictwa do 50 osób 

3. Parafianie będą musieli zapisać się do regularnego uczestniczenia w określonej Mszy 

św. Należy unikać preferencyjnego traktowania, oprócz osób specjalnej troski. Wśród 

możliwości zapewnienia parafianom udziału w Eucharystii jest rotacja oparta na pierwszej 

literze nazwisk; internetowy system rozprowadzania biletów; lub tworzenie stałych 

"wspólnotowych grup". 

4. Niezależnie od zastosowanej metody, należy zachować rejestr danych kontaktowych 

osób uczestniczących w każdej Mszy św., tak aby w przypadku, gdyby ktoś zachorował na 

COVID-19, parafia będzie mogła udostępnić dane osób, które mogły zostać zarażone. 

5. System rejestracji jest najprostszym i zalecanym sposobem, aby parafie mogły 

przygotować listę wiernych, którzy chcą uczestniczyć w regularnej niedzielnej mszy lub 

mszy w ciągu tygodnia. Niezależnie od wybranej metody rejestracji parafianie powinni 

mieć opcję wyboru Mszy św., jeżeli jest to możliwe.   

6. Każdej "zgłoszonej grupie parafian" przydzielony będzie regularny czas Mszy świętej 

w niedzielę lub w dzień powszedni. Nie mogą uczestniczyć w innym czasie; nie powinni 

zapisywać się więcej niż jeden raz, dopóki cykl nie będzie gotowy do powtórzenia (co 

może być co jeden, dwa lub trzy tygodnie w zależności od liczby parafian). Należy 

zastosować łatwo dostępne sposoby rejestracji. Na przykład za pomocą kombinacji metod, 

w tym rejestracji online, rejestracji pisemnych, wiadomości e-mail i połączeń 

telefonicznych. 



7. Należy unikać systemu "kto pierwszy, ten lepszy", a także wyłącznie systemów 

rejestracji online lub e-mail, ponieważ ograniczenie tych metod mogłoby wykluczyć wielu, 

którzy chcieliby uczestniczyć. 

 

Wolontariusze  

8. Wielu z najbardziej zaangażowanych wolontariuszy parafii jest szczególnie podatnych 

na wirusa COVID-19 ze względu na ich wiek i inne  warunki zdrowotne. Mamy obowiązek 

chronić ich przed zachorowaniem.   

9. Niektóre parafie mogą ustanowić poranną mszę w dni powszednie dla starszych parafian, 

którzy chcą uczestniczyć. 

10. Wskazane jest skontaktowanie się z Nadzwyczajnymi Szafarzami Komunii Świętej i 

innymi osobami, aby poinformować ich, że jest to zrozumiałe, jeśli chcą tymczasowo 

wycofać się ze swojej posługi w czasie pandemii.    

11. Obowiązki wolontariuszy wzrosną.  Są oni pierwszym punktem kontaktowym dla 

przybywających parafian. Muszą mieć maski, znaki identyfikacyjne i zachowywać 

fizyczny dystans z wiernymi. Powinni mieć kopię "listy rejestracyjnej" lub innego sposobu 

potwierdzenia, że osoby przybywające zapisały się i że ich dane kontaktowe są dostępne. 

Wolontariusze przy wejściu powinni zaoferować środek dezynfekcyjny do rąk. Są oni 

również odpowiedzialni za wskazywanie dostępnych ławek. 

Fizyczne zdystansowanie  

12. Z wyjątkiem członków tej samej rodziny, fizyczne zdystansowanie należy zachować 

wszędzie na terenie kościoła (w kościele, na schodach, na parkingu itp.); oznacza to, że 

bliski kontakt z osobami spoza rodziny może mieć miejsce tylko w odległości dwóch 

metrów od innych.   

13. Ludzie nie mogą gromadzić się w przedsionku lub w pobliżu drzwi kościoła przed lub 

po Mszy św. Jeśli ksiądz chce pozdrowić parafian po Mszy św., należy zachować fizyczne 

dystansowanie i założyć maskę na twarz. 

Stosowanie masek  

14. Stosowanie masek/osłon przez parafian podczas Mszy świętej i wokół kościoła 

pozostawia się indywidualnej decyzji, zgodnie z zaleceniami władz.   

15. Maski będą dostępne dla parafian, którzy tego chcą.  

 

 



III. Przygotowanie budynku Kościoła do ponownego otwarcia  

Oznakowania  

16. Zaleca się, aby na drzwiach kościoła był umieszczony harmonogram Mszy i lista osób, 

które chcą uczestniczyć we Mszy świętej zgodnie z metodą ustaloną przez proboszcza.   

17. Fizyczne wytyczne dotyczące dystansowania powinny być umieszczone na drzwiach 

kościoła i w innych częściach kościoła. 

Wejścia i wyjścia 

 18. Co najmniej jedno wejście powinno być otwarte i dostępne dla osób 

niepełnosprawnych. Jeśli więcej niż jedno wejście jest otwarte, należy zadbać o kontrolę 

liczby osób wchodzących i zapewnienie dezynfekcji rąk.   

19. Jeśli to możliwe, drzwi wejściowe i wyjściowe powinny być otwarte, gdy ludzie 

wchodzą /wychodzą, tak aby wierni nie musieli dotykać uchwytów lub drzwi, aby wejść 

lub wyjść.  

20. Jeśli to możliwe, na końcu Mszy św. wszystkie wyjścia powinny być dostępne. 

21. Wolontariusze przy wejściu do kościoła powinni monitorować tych, którzy wchodzą, 

przypominając im o wymogu fizycznego dystansowania się w odległości dwóch metrów i 

odkażania rąk. Członkowie jednej rodziny mogą wchodzić i wychodzić razem, ponieważ 

nie muszą zachować fizycznego dystansu. 

22. Gdy w kościele będzie już 50 osób, nikt inny nie może wejść. Ci, którzy się nie 

zarejestrowali, nie będą mogli wejść.  Parafianie, którzy nie wejdą, będą mieć możliwość 

skontaktowania się z parafią, aby mogli dokonać rejestracji na następną możliwą Mszę św. 

Siedzenia  

23. Aby utrzymać fizyczne dystansowanie miejsca w ławkach powinny być wyraźnie 

oznakowane.  

24. Ławki, które nie były używane podczas poprzedniej Mszy świętej, mogą być dostępne 

na następną Mszę św., jeśli to możliwe. 

Korzystanie z toalet i pokoju dla dzieci  

25. Ze względu na potrzebę odkażania zaleca się zamknięcie toalet; można udostępnić je 

tylko w nagłych wypadkach.   

26. Pokój dla dzieci powinien być zamknięty lub ograniczony dla jednej rodziny.  

 



Czyszczenie i dezynfekcja  

27. Odpowiedni zapas środków do dezynfekcji rąk i innych środków czyszczących, w tym 

jednorazowych rękawic do czyszczenia, powinien być łatwo dostępny w momencie 

ponownego otwarcia.   

28. Odkażanie rąk powinno odbywać się w pobliżu wejścia do kościoła dla osób 

przybywających na Mszę św. Nie należy używać butelki ze środkiem do dezynfekcji, 

dotykanej przez wielu. Zamiast tego wolontariusze będą podawać płyn dezynfekujący na 

ręce osób wchodzących.   

29. Wolontariusze lub inne osoby, które nie są w grupie zagrożenia ze względu na wiek 

lub warunki zdrowotne, muszą czyścić i dezynfekować ławki i inne dotykane 

powierzchnie, a także toalety, bezpośrednio po każdej Mszy św. 

Materiały  

30. Biuletyny nie powinny być rozprowadzane na Mszy św., chyba że są rozdawane 

indywidualnie przez wolontariuszy. 

31. 32. Wszystkie drukowane materiały muszą być usunięte z ławek, aby ułatwić 

czyszczenie. 

33. Kosze na ofiary nie mogą być przekazywane od osoby do osoby w ławkach. Mogą być 

używane tylko kosze z długimi rączkami. Inne "punkty składania ofiar" mogą być 

udostępnione dla wiernych. 

Inne wskazówki  

34. Kropielnice z wodą święconą muszą być puste.   

35. W miejscach, gdzie wierni mogą stać w kolejce (na przykład czekając na przyjęcie 

Komunii Świętej), pomocne jest umieszczenie taśmy na podłodze, aby wskazać właściwe 

dwumetrowe odstępy między osobami. 


