
 
 

 

 

Z upoważnienia Administratora Apostolskiego 
Diecezja Paterson 

Protokół w sprawie ponownego otwarcia kościołów do sprawowania publicznych uroczystości 
liturgicznych 

 
    Diecezja Paterson ściśle komunikuje się z urzędnikami państwowymi, pracownikami medycznymi i 
innymi diecezjami państwowymi. Pragniemy zapewnić wiernym dostęp do życia liturgicznego 
Kościoła, zachowując przy tym zdrowie publiczne i bezpieczeństwo wiernych oraz innych osób, z 
którymi mogą się kontaktować. 
    Te upoważnione wytyczne są na tyle ogólne, że można je dostosować do różnych środowisk 
parafialnych i instytucji diecezji. Są także wystarczająco szczegółowe, aby dbać o zdrowie i 
bezpieczeństwo duchowieństwa i wiernych, ponieważ dbamy o duchowe dobro naszego ludu. 
    Każda wspólnota lub instytucja parafialna będzie musiała ściśle współpracować, z udziałem 
duchowieństwa, personelu i wolontariuszy, w celu wdrożenia tych wytycznych i zapewnienia, o ile jest 
to po ludzku, bezpiecznego środowiska właściwego dla liturgii podczas tej pandemii. 
NINIEJSZE WYTYCZNE TO NIE SUGESTIE. SĄ ONE W ZWIĄZKU Z PRAWEM OKREŚLONE PRAWO DIECEZJI 
PATERSON, USTANOWIONE PRZEZ ORGAN ADMINISTRATORA APOSTOLSKIEGO, KTÓRY    
    UWAŻA, ŻE JEST DOSTARCZONY DO ZWYKŁEGO FUNKCJONOWANIA DIECYZJI. 
PONIŻSZE WYTYCZNE ODNOSZĄ SIĘ DO ODPOWIEDNIEGO I BEZPIECZNEGO DZIAŁANIA ZWYKŁEGO 
ŻYCIA LITURGICZNEGO W LOKALNYM KOŚCIELE PATERSON. Dlatego te kwestie wymagają 
przynależności wszystkich parafii i wspólnot religijnych, gdzie świętuje się liturgię. 
 

Ogólne wytyczne 
 
1. Powiadomimy Was o dacie ponownego otwarcia Kościołów. W tym czasie będzie można odprawiać 
liturgie publiczne, w tym sakramenty, takie jak: chrzest, małżeństwo, pogrzeby i msze ku czci zmarłych 
podczas pandemii. 
 
2. Zwolnienie z obowiązku uczestniczenia we Mszy niedzielnej i Mszy we święta obowiązkowe  jest 
podtrzymane do odwołania. Z tego powodu ci, którzy chcą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii i nie 
mogą tego zrobić z powodu ograniczonego dostępu do kościoła, mogą wybrać się na Mszę św. W 
innym dniu. 
 
3. Osoby szczególnie narażone na korona wirusa, tj. Osoby w wieku sześćdziesięciu (60) lat i starsze, a 
zwłaszcza osoby z jednym lub kilkoma chorobami podstawowymi, powinny uczestniczyć we Mszę w 
domu za pośrednictwem transmisji na żywo lub telewizji na żywo, dopóki wszystkie ograniczenia nie 
zostaną usunięte. 
 



4. Osoba z kaszlem lub gorączką jakiegokolwiek rodzaju powinna pozostać w domu, aby chronić 
zdrowie innych osób. 
 
5. Transmisje strumieniowe Mszy św. powinny być kontynuowane dla tych, którzy nie mogą 
uczestniczyć. 
 
6. Żadna grupa na jakiekolwiek nabożeństwa, sakramenty i pogrzeby nie powinna przekraczać 25% 
całkowitej liczby miejsc siedzących w Kościele. 
7. Kościoły mogą być otwarte na prywatne wizyty poza zaplanowanymi nabożeństwami, ale proboszcz 
decyduje o tym. Godziny powinny być opublikowane. Powinien istnieć plan właściwego czyszczenia i 
odkażania kościoła i zapewnienia mu bezpiecznego środowiska po godzinach prywatnych wizyt. 
 
8. Konieczne jest regularne czyszczenie i dezynfekcja najczęściej dotykanych powierzchni w kościele. 
Należy tego dokonać po każdym nabożeństwie w kościele. 
 
9. Rozsądny okres „pustego czasu” powinien być zaplanowany po czasie, gdy ludzie opuszczają kościół, 
aby cały kościół mógł zostać umyty, wytarty i zdezynfekowany. Tylko wtedy ludzie mogą zostać 
przyjęci na następną Mszę św. 
 
10. Pasterze powinni ustalić i opublikować godziny otwarcia kościoła parafialnego i urzędów. 
Wskazane jest ustalenie specjalnych godzin na koniec dnia, kiedy cały budynek będzie mógł być pusty 
i wyczyszczony w możliwie największym stopniu. Podczas otwierania biur należy pamiętać, że należy 
zapewnić dostępność odpowiednich środków dezynfekujących i masek dla personelu i gości. 
 
11. Personel sprzątający powinien stosować wytyczne diecezji lub Centrum Kontroli Chorób dotyczące 
najlepszych i najbardziej praktycznych sposobów odkażania budynku. 
 
12. Wszystkie śpiewniki i mszaliki powinny być usunięte z ław kościelnych. 
 
13. Środki do dezynfekcji rąk należy umieścić przy wejściu do kościoła oraz w miejscu łatwo dostępnym 
dla kapłana prowadzącego liturgię. 
 
14. Wszystkie osoby w wieku powyżej 2 lat powinny nosić maski na twarz. 
 
15. Toalety powinny być używane tylko w razie potrzeby. Powinny być zaopatrzone w środki 
czyszczące. Instrukcje powinny być publikowane, aby każdy, kto korzysta z obiektu, wiedział 
dokładnie, co robić. 
 
16. Dla każdego budynku powinno być otwarte tylko jedno wejście / drzwi. Wszystkie drzwi powinny 
jednak umożliwiać wyjście w razie niebezpieczeństwa. 
 
17. Wyjścia i wyjścia awaryjne powinny być wcześniej przetestowane i dobrze znane uczestnikom na 
wypadek konieczności wyjścia w sytuacji awaryjnej. 
 
18. Należy uwzglednic potrzeby osób niepełnosprawnych. 
 
 
 



Szczegółowe wytyczne 
 
1. Jak wspomniano powyżej, udział w Mszy św. musi być ograniczony do 25% miejsc siedzących. 
Proboszcz decyduje o tym, jak to ma być, np. kto pierwszy, ten lepszy, rejestracja online, loteria itp. 
Proboszczowie muszą z wyprzedzeniem wyraźnie ogłosić, co wybiorą, aby ludzie mogli zrozumieć, że 
jeśli przybędą po osiągnięciu dozwolonej liczby w kościele, może być konieczne ich zawrócenie. Ma to 
na celu ochronę zdrowia wszystkich i przestrzeganie przepisów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa. 
 
2. Wolontariusze powinni być dostępni, aby powitać parafian w kościele, zachowując dystans sześciu 
stóp od społeczeństwa, kierując ich w stronę miejsc siedzących i ograniczając liczbę osób, do których 
kościół jest dostępny. 
 
3. Kropielnice i chrzcielnice powinny pozostać puste. Podczas chrztu należy poświęcić małe pojedyncze 
butelki z oczyszczoną wodą i stosować je indywidualnie dla każdego dorosłego lub niemowlęcia. 
 
4. W zależności od dostępności kapłanów parafie mogą organizować częstsze Msze, aby pomieścić 
swoich ludzi w mniejszych zgromadzeniach. 
 
5. Wszyscy uczestnicy liturgii muszą nosić maskę. Wierni mogą mieć do dyspozycji wiele masek na 
twarz dla tych, którzy ich zaniedbują. Wierni muszą zostać poinformowani o tym środku 
bezpieczeństwa. 
6. Wszyscy ludzie w kościele muszą praktykować dystans społeczny, trzymając 6 stóp od innych osób. 
Ludzie ze tego samego domu nie muszą przestrzegać wytycznych dotyczących dystansowania 
społecznego, ale muszą trzymać się 6 stóp od wszystkich osób spoza tego samego domu. 
 
7. Niektóre ławki mogą być zamknięte, aby zapewnić utrzymanie dystansu społecznego. Tymczasowe 
i bezpieczne oznaczenia powinny być wykonane na podłodze lub dywanie, aby zachować dystans 
społeczny. 
 
8. Osoby asystujące przy ołtarzu powinny zachować odległość 6 stóp od kapłana i od siebie nawzajem. 
Mszał Rzymski należy postawić na stojaku przed krzesłem przewodniczącego lub na środku ołtarza. 
Nikt nie możego trzymać lub dotykać. 
 
9. Ministranci nie powinni asystować przy ołtarzu do późniejszego terminu, kiedy ryzyko zarażenia 
ulegnie dalszemu zmniejszeniu. 
 
10. Nie może być choru. Śpiew podczas nabożeństw należy ograniczyć do minimum.  Śpiewanie, 
szczególnie blisko innych, może zwiększać ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. Części Mszy świętej, 
np. Chwała, Ewangelia itp. Muszą być recytowane. 
 
11. Nie może być procesji ofiarnej. Kosze do zbiórki należy umieścić w odpowiednich miejscach, aby 
przyjąć ofiarę wiernych. Co tydzień należy zachęcać do dawania elektronicznego, aby praktyka stała 
się bardziej powszechna teraz i na stałe w przyszłości. 
 
12. Woźnicy powinni nosić rękawiczki, umieszczając ofiary w plastikowych torbach bezpieczeństwa, 
które są wymagane przez Procedury zbiórki diecezjalnej. 
 
13. Przekazanie znaku pokoju ma być dzielone bez kontaktu z ludźmi. 



 
14. Wierni powinni zachować dystans społeczny, gdy zbliżają się do Eucharystii w czasie Komunii. 
Proszę, zachować dystans sześciu stóp w kolejce pomiędzy każdą osobą podczas przyjmowana 
Eucharystii. Należy zachęcić wiernych, aby przynieśli środek dezynfekujący do rąk przed przyjęciem 
Komunii Świętej, 
 
15. Ciało Chrystusa powinno zostać złożone w ręce komunikującego. 
 
16. Przyjmowanie Drogocennej Krwi z kielicha jest przerwane do momentu dającej się przewidzieć 
przyszłości. Ciało, Krew, Dusza i Boskość Chrystusa są przyjmowane pod obydwoma postaciami, chleba 
i wina.  
 
17. Kapłan powinien mieć przy sobie ręczny środek dezynfekujący podczas rozdawania Komunii 
Świętej, aby używać go według własnego uznania. Jeśli przypadkiem ślina komunikatora wejdzie w 
kontakt z kapłanem, powinien natychmiast zatrzymać się i użyć środka dezynfekującego. 
18. Aby uniknąć zatłoczenia po zakończeniu Mszy św., wierni puszczają kościół ławka po ławce.  
 
19. Obecnie, gdy kapłan udaje się do sprawowania Sakramentu Pojednania, konfesjonału nie można 
używać. Podczas spowiedzi należy zachować przestrzeń publiczną pomiędzy kapłanem a penitentem. 
 
Specjalna uwaga: kapłani, którzy mają specjalne problemy zdrowotne i podstawowe warunki 
zdrowotne, które predysponują ich do zarażenia korona wirusem, powinni szukać młodszych 
członków prezbiteratu do odprawiania Mszy św. lub zwrócić się do Biura Ks. Parałata Mahoney lub 
Prałata Hart, aby zorganizować odprawienie Mszy Świętych podczas ten czas pandemii. 
 
Protokoły te i procedury są opracowane dla diecezji Paterson i obowiązują kościoły, które zostaną 
otwarte dla publiczności. Są skuteczne natychmiast, chyba że z treści konkretnego protokołu lub 
procedury wynika, że jest to protokół, który należy natychmiast wdrożyć. 

 
 

 
 

Najprzewielebniejszy Ks. Biskup Arthur J. Serratelli, S.T.D., S.S.L., D.D. 
Administrator apostolski diecezji Paterson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

Protocols for the Reopening of Churches to 

Public Liturgical Celebrations 

 

The Diocese of Paterson has been in close communication with State officials, medical professionals, 
and the other dioceses of the State. We wish to provide the faithful with access to the liturgical life 
of the Church while maintaining the public health and safety of the faithful and others with whom 
they may have contact.  

These mandated guidelines are general enough to be adapted to diverse parish settings and 
institutions of the diocese. They are also specific enough to attend to the health and safety of the 
clergy and faithful as we provide for the spiritual good of our people.  

Each parish community or institution will be required to work closely together, involving clergy, staff, 
and volunteers in order to implement these guidelines and to provide, as much as it is humanly 
possible, a safe environment proper for Liturgy during this pandemic. 

THESE GUIDELINES ARE NOT SUGGESTIONS. THEY ARE, FOR THE MEANTIME, PARTICULAR LAW OF 
THE DIOCESE OF PATERSON, ESTABLISHED THROUGH THE AUTHORITY OF THE APOSTOLIC 
ADMINISTRATOR WHO POSSESSES THE AUTHORITY TO PROVIDE FOR THE ORDINARY 
FUNCTIONING OF THE DIOCESE.  

THE GUIDELINES BELOW PERTAIN TO THE APPROPRIATE AND SAFE FUNCTIONING OF ORDINARY 
LITURGICAL LIFE IN THE LOCAL CHURCH OF PATERSON. THEREFORE, THESE MATTERS REQUIRE 
ADHERENCE BY ALL PARISHES AND RELIGIOUS COMMUNITIES WHERE THE SACRED LITURGY IS 
CELEBRATED. 
 

General Guidelines 

1. We will notify you the date when Churches are to reopen.  At that time, public liturgies, 
including the sacraments, such as Baptism and Matrimony, funerals and Memorial Masses for 
those who have died during the pandemic may be celebrated. 

 

2. The dispensation from the obligation to participate in Sunday and Holy Day Masses remains in 
effect until further notice. For this reason, those who wish to attend Sunday Eucharist and are 



unable to do so because of the limited access to the church may choose to attend Mass on another 
day. 

3. Those who are particularly vulnerable to the coronavirus, i.e. those sixty (60) years of age and 
over, and especially those with one or several underlying medical conditions, should follow Mass at 
home via live stream or television until all restrictions are removed. 

4. A person with a cough or fever of any kind should stay home to protect the health of others. 

5. Live-streaming of Mass should be continued for those unable to attend.  

 

6. No group for any celebration of the Mass, sacraments, and funerals should be larger than 25% of 
the total seating capacity within the Church. 

 

7. Churches may be open for private visits outside of scheduled services, but this is left to the 
discretion of the pastor. The hours should be posted. There should be a plan to properly clean the 
church and keep it a safe environment after the hours of private visits.  

8. Regularly cleaning and disinfecting commonly-touched surfaces in the church is necessary. This 
should be done after every service in the church.  

9. A reasonable period of "empty time" should be scheduled after the time when people leave the 
church so the entire church can be washed, wiped down, and sanitized. Only then can people be 
admitted into the next Mass. 

10. Pastors should establish and publicize the hours when the parish church and offices will be open. 
It is advisable to schedule special times at the end of the day when the entire building can be empty 
and cleaned to the fullest extent needed. 

In opening offices it should be kept in mind that provision for supplies of adequate hand sanitizer 
and masks for both staff and guests should be readily available.  

11. Maintenance staff should use the guidelines from the diocese or Center for Disease Control on 
the best and most practical ways to sanitize their building. 

12. All hymnals and missalettes should be removed from the church pews. 

13. Hand sanitizers are to be placed at the entrance into the church and in a place easily accessible 
to the priest presiding at the liturgy.  

14. All persons over the age of 2 should wear face masks.  

15. Restrooms should only be used in case of necessity. They should be supplied with cleaning 
materials. Instructions should be posted so that anyone who uses the facility knows exactly what to 
do. 

 



16. Only one entrance/door should be open for each building. However, all doors should allow for 
egress in case of emergency. 

   

17. Exits and emergency exits should be tested beforehand and well known to the congregation in 
case of the need to exit in an emergency. 

 

18. Provision should be made for the handicapped. 
  
 

Particular Guidelines  

1. Mass attendance must be limited to 25% of seating capacity, as noted above. It is left to the 
discretion of the pastor to determine how this is to be, e.g. first-come, first-served basis, registering 
on line, lottery etc.  

Pastors must clearly publicize in advance whatever way they select so that people may understand 
that, if they arrive after the permitted number has been reached, they may have to be turned away. 
This is to protect everyone's health and to follow the regulations on health and safety. 

2. Volunteers should be available to welcome parishioners to church, maintaining six feet of social 
distance, directing them toward seating and limiting the number of persons to whom the church is 
accessible. 

3. Holy Water fonts and the baptismal fonts are to remain empty. When Baptism is celebrated, small 
individual bottles of purified water should be blessed and be used for each adult or infant 
individually. 

4. Depending on availability of priests, parishes may schedule more frequent Masses to 
accommodate their people with smaller congregations.  

5. All of those attending the Liturgy must wear a face mask. A good number of disposable face masks 
may be available to the faithful for those who neglect to bring them. The faithful need to be 
informed of this safety precaution. 

6. All people inside the church must practice social distancing by keeping 6 feet from other persons. 
People in the same household do not have to follow the social distancing guidelines, but must keep 
6 feet from all those not in their household. 

7. Certain pews may be closed to make certain that social distancing is maintained. Temporary and 
safe markings should be made on the floor or carpet to maintain social distancing as well. 

8. Those assisting at the altar should maintain a 6-foot distance from the priest and from each other. 
The Roman Missal should be placed on a stand before the presider's chair or in the center of the 
altar. It is not to be held by a server.  



9. Altar Servers should not assist at the altar until a later date when the risk of contagion is further 
ameliorated.  

10. There is to be no choir. Singing should be discouraged in general. Singing, especially in close 
proximity to others, may increase the risk of viral spread. 

The parts of the Mass, e.g., Gloria, Gospel Acclamation, etc. must be recited.  

11. There is to be no offertory procession. Collection baskets are to be placed in appropriate places 
to receive the offering of the faithful.  

Electronic giving should be encouraged weekly so that the practice becomes more widespread now 
and permanently into the future.  

Ushers should wear gloves when placing the offerings into the plastic security bags mandated 
through Diocesan Collection Procedures. 

13. The Exchange of Peace is to be shared without human contact. 

14. Social distancing should be maintained by the faithful when they approach to receive the 
Eucharist at Communion time. Please allow six feet between each person in the line going to receive 
the Eucharist. The faithful should be encouraged to bring hand sanitizer to use before the reception 
of Holy Communion, 

15. The Body of Christ should be placed in the hands of the communicant. 

16. The distribution of the Precious Blood from the chalice is discontinued for the foreseeable future. 
The Body, Blood, Soul and Divinity of Christ is received under either species. 

 

17. The priest should have a hand sanitizer near him during the distribution of Holy Communion to 
use as he sees fit. If, per chance, a communicant's saliva comes in contact with the priest, he should 
immediately stop and use the sanitizer. 

 

18. To avoid crowding at the end of Mass, people may be dismissed by the ushers one pew at a time 
to avoid crowding. 

 

19. For now, when a priest is approached for celebration of the Sacrament of Reconciliation, the 
confessional is not used. There should be a safe social distance between the priest and penitent in 
a public and yet appropriate space. 

 

A special note: Priests who have special health considerations and underlying health conditions that 
predispose them to contracting the coronavirus should seek younger members of the presbyterate 
to celebrate when possible or approach the Office of Monsignor Mahoney or Monsignor Hart to 
arrange for the coverage of Masses during this time of pandemic. 



 
These Protocols and Procedures are promulgated for the Diocese of Paterson and effective when 
churches are opened to the public. They are effective immediately, unless, if, by the content of 
the particular protocol or procedure, it is clear that it is a protocol which must immediately be 
implemented.  

 
All to the contrary notwithstanding. 

 

 
 

 
 

Most Reverend Arthur J. Serratelli, S.T.D., S.S.L., D.D. 

Apostolic Administrator 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 



 


