St. John Brebeuf Instructions for Baptism Participants
Updated 5.29.20
While in our church, we ask that you follow the following guidelines:
All participants must be on the reservation list, one person per reservation. No walk-ins allowed.
Before you arrive: Check your temperature; if you have a temperature please do not come to
church. Stay home if you are ill. Make sure you have a face covering to bring and wear (we do
not have extra masks).
When you arrive: Arrive at the South entrance to the church at your selected time. A greeter will
welcome you, and you will be required to check in.
The greeter will verify that all attendees are symptom-free. The greeter will ask: Is anyone
feeling ill today? Does anyone have a temperature today? Has anyone been directly exposed to
COVID-19 in the last 14 days? Anyone who responds “yes” to any of these questions will be
reminded that they should not enter. You will be required to wear a mask and required to use
hand sanitizer. Please follow our volunteers' directions at all times.
Next, an usher will show you where to go. Guests will be asked to remain at least 6-8 feet apart
and there will be tape marks showing you where to stand and sit. The parents and their baby
will be seated at the front without the need of social distancing. Family members who live
together may sit together. All pews will be disinfected after every use.
During the baptism: All participants must wear a mask or facial covering through the entire
sacrament. The priest will disinfect his hands multiple times. He will also wear a face mask and
face shield at times during the ceremony, for the safety of both the child and the priest or
deacon.
Only the parents and child will be asked to come up to the vessel, and they will stand at marks
taped on the floor.
The Oil of the Chrism will be pre-dipped on a small cotton swab. The font will be freshly cleaned
with bleach wipes, rinsed, dried, and fresh water will be used for each individual baptism.
After the baptism: Please remain seated until an usher directs you to exit the pew. Photos
inside the church after the conclusion of the baptism are not allowed. Please maintain social
distancing and use the “Exit” door on the East side of the church. If photos are taken outside the
church, social distancing must be maintained and participants must remain masked at all times.
Do not congregate outside the church. Continue to wear your face covering or mask until you
leave where worshipers are.

Instrukcja sakramentu Chrztu Świętego
Rodzina dziecka powinna przynajmniej 5 dni przed datą chrztu wypełnić i wysłać drogą
elektroniczną listę osób uczestniczących w ceremonii (limit 10 osób, włączając rodziców i
chrzestnych). Forma rejestracji będzie indywidualnie wysłana do rodziców dziecka przez
parafię.
Przed przyjazdem:
Prosimy sprawdzić temperaturę; jeżeli masz gorączkę, prosimy zostać w domu. Jeżeli czujesz
się chory/chora, prosimy zostać w domu. Prosimy wziąć ze sobą maskę (nie mamy niestety
dodatkowych masek w kościele). Prosimy przynieść ze sobą potwierdzenie rejestracji.
Przy przyjeździe:
Prosimy zaparkować przy południowym wejściu do kościoła o wyznaczonym czasie. Osoba
witająca zada pytania: Czy ktoś się czuje niedobrze dzisiaj? Czy ktoś ma gorączkę? Czy ktoś
był wystawiony na obecność wirusa COVID-19 przez ostatnie 2 tygodnie? Jeżeli jest odpowiedź
“tak” na jakiekolwiek z tych pytań prosimy aby te osoby nie wchodziły do kościoła. Prosimy
postępować zgodnie z wytycznymi woluntariuszy przez cały czas.
Następnie, marszałek wskaże Ci wyznaczone miejsce w kościele. Goście będą proszeni aby
pozostać w odległości przynajmniej 6-8 stóp od siebie ( ok. 2 metrów) i zwrócić uwagę na
oznakowania w kościele pokazujące gdzie siedzieć i gdzie stać. Rodzice z dzieckiem do chrztu
będą siedzieli z przodu bez konieczności społecznego dystansu. Członkowie rodzin którzy żyją
razem pod jednym dachem będą mogły siedzieć razem. Wszystkie ławki użyte w trakcie
sakramentu będą zdezynfekowane po użyciu.
Podczas chrztu:
Wszyscy uczestnicy ceremonii muszą nosić maski albo zakrycie twarzy przez cały czas trwania
sakramentu chrztu. Kapłan będzie wielokrotnie dezynfekował ręce podczas sakramentu. Będzie
on też miał założoną maskę oraz ochronę twarzy podczas trwania ceremonii, ze względu na
bezpieczeństwo zarówno dziecka jak i samego celebranta.
Tylko rodzice z dzieckiem będą mogli podjeść do chrzcielnicy, i będą proszeni aby stanąć na
wyznaczonych na podłodze miejscach.
Namaszczenie olejem krzyżma odbędzie się za pośrednictwem wacika namoczonego w oleju.
Chrzcielnica będzie świeżo oczyszczona po każdym chrzcie.
Po ceremonii chrztu:
Prosimy gości i pozostanie na miejscach aż do momentu kiedy marszałek poprosi o udanie się
do wyjścia. Zdjęcia w kościele nie będą dozwolone, za to będzie można je zrobić na zewnątrz
kościoła, zachowując odpowiedni odstęp i maskę na twarzy. Prosimy zachować odstęp i udać
się do wschodniego wyjścia z kościoła.

