Taisyklės kaip elgtis per Mišias šios pandemijos metu.
Praėjusią savaitę, pradėdamas rašyti biuleteniui žinias, apsidžiaugiau galėdamas vėl nuo geg. 26d. įrašyti
Mišių laikus. Mūsų bažnyčia vėl atveria duris, ir džiaugiuosi galėdamas jus vėl priimti.
Dar vis gyvename koronaviruso COVID-19 ir pasaulinės pandemijos laikuose. Žinant kiek ši liga pavojinga ir
smarkiai užkrečianti, ir kad neturime jai efektingo gydymo, reikės elgtis labai kitaip kai sugrįšime į bažnyčią
ateinantį savaitgalį. Per praėjusius du mėnesius visi pripratome naudoti maskes, pirštines ir disinfekavimo
skysčius, ir išmokome kas tai yra „socialinis atstumas.“ Norint išlikti saugiais ir pristabdyti viruso plitimą, visos
šios priemonės dabar bus dalis elgesio kai sugrįšime į bažnyčią ateinantį savaitgalį.
Kai atvyksite į Mišias pastebėsite, kad bus tik vienas įėjimas į bažnyčią per pagrindines duris. Tie, kurie
stato automobilius Marcella aikštėje, turės eiti tuneliu, kad pasiekti bažnyčios priekines duris, ir per jas įeiti.
Neįgalieji, kaip ir anksčiau, galės įeiti per neįgaliųjų įėjimą per šonines duris ir sėdėti pirmuose bažnyčios
suoluose.
Prieš įeinant į bažnyčią matuosime jūsų temperatūrą nuoto-liniu termometru. Jei ji bus aukščiau negu
100.4˚F, nebus leidžiama įeiti. Privalėsite dėvėti maskę ar veido uždangalą. (Jei jos neturite, jums ją
išduosime. Jei gausite medžiaginę maskę, ją reikės parsinešti namo ir išskalbti, ir vėl ją naudoti.) Paskutinis
žingsnis prieš įeinant vidun bus nusivalyti rankas disinfekavimo skysčiu.
Įėję į bažnyčią pastebėsite, kad visur yra daug mėlynos lipnios juostos. Pusė suolų bus atitverti, kad
palaikyti socialinį atstumą ir kiekvienas atviras suolas taip pat bus atitinkamai atitvertas išlaikyti atstumą.
Šeimų nariai, gyvenantys kartu, galės sėdėti kartu; visi kiti turės laikytis nurodyto atstumo. Aukojimo metu aukos
nebus renkamos krepšeliu. Aukų dėžutės bus padėtos ties bažnyčios įėjimais; prašysime aukas patiems į jas
įmesti.
Visas judėjimas bažnyčioje bus “vienakryptis.” Centriniu taku eisite link altoriaus, šoniniais takais link
bažnyčios galo. Galėsite sėdėti bet kuriame atvirame suole. Suoluose nebus jokios spausdintos medžiagos
(nebus giesmynų, skaitinių lapų, maldos knygelių). Jei turite nuosavus mišiolėlius, prašome juos su savim
atsinešti. Giesmės ir angliškose ir lietuviškose Mišiose gal bus nepažįstamos; bus skatinama negiedoti. Priežastys
šiam nurodymui ganėtinai sudėtingos paaiškinti. Visos maldos bus kalbamos žodžiu kaip įprasta. Nebus
įžanginės ar pabaigos procesijų, aukos nebus atnešamos per Aukojimą, nebus Ramybės palinkėjimo ritualo.
Prašysime visų dėvėti maskes ištisai kol esate bažnyčioje, išskyrus priimant Komuniją. Priimti Komuniją
būsite pakviesti ateiti po vieną suolą. Kai bus jūsų eilė priimti Komuniją, nusiimsite maskę ir ištiesite rankas.
Jei jums būtina priimti Komuniją į burną, ateikite paskutinys ir ateikite tik pas kunigą iš jo priimti. Priėmę
Komuniją, sugrįžkite į savo suolus šoniniais takais.
Jei Mišių metu būtų reikalas eiti į prausyklą, nueikite prie šoninio įėjimo, kur budės tvarkos
prižiūrėtojas. Jis jus palydės į prausyklą. Mišioms užsibaigus, visi išeis link bažnyčios galo šoniniais takais, po
vieną suolą, ir laikydamiesi socialinio atstumo. Prašome dėvėti maskę iki kol išeisite į lauką iš bažnyčios. Jei
norėsite uždegti žvakutę ar pasimelsti prie šoninių altorių, palaukite suole iki kol dauguma žmonių bus išėję iš
bažnyčios. Tik tada, ateikite prie šoninių altorių, ir ateikite tik po vieną iš karto. Nebus jokių socialinių suėjimų po
Mišių.
Visi šie pasikeitimai gali atrodyti griežtoki ir sunkiai suprantami. Bet yra priežastis kiekvienam iš jų, ir jie yra
privalomi pagal vysku-pijos nurodymus. Galvodamas apie laikymąsi nurodymų, man labiau-sia rūpi, kad jūs visi
būtumėte ir toliau išliktumėte sveiki ir saugūs. Gal atrodo, kad mano negalėjimas su jumis pasisveikinti Mišioms
užsibaigus gale bažnyčios bei turėjimas laikytis atokiai nuo viens kito yra šaltokas ir neasmeniškas elgesys. Tačiau
jei taip reikalinga elgtis idant bandyt laimėti kovą prieš šį virusą, tai taip darykime visi kartu. Viliuos, kad neužtruks
ilgai iki kol mokslininkai atras skiepus ir sugebės sergančius išgelbėti, ir mes visi vėl galėsime gyventi kaip
anksčiau. Melskimės visi ir toliau, kad tai įvyktų neužilgo.
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