Rozporządzenie Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka dotyczące
wykonywania posługi duszpasterskiej w archidiecezji gnieźnieńskiej
w czasie stanu epidemii z dnia 3 czerwca 2020 r.
Mając na uwadze nowe decyzje Rządu RP, które weszły w życie z dniem 30 maja 2020 roku, przekazuję
Rozporządzenie dotyczące wykonywania posługi duszpasterskiej w czasie stanu epidemii.
Liturgia
1. Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych nie obowiązują już limity dotyczące liczby osób uczestniczących w
liturgii. Wierni winni używać maseczek.
2. Liturgię można sprawować przy zaangażowaniu asysty liturgicznej, której członkowie nie muszą używać
maseczek.
3. Podczas liturgii można używać wody do pokropień. W liturgii chrzcielnej wodę należy każdorazowo
pobłogosławić. Kropielnice winny nadal pozostać puste.
4. W sprawowaniu sakramentu pojednania i pokuty należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa.
5. Przebieg Komunii Świętej koncelebransów winien być następujący: główny celebrans przyjmuje Komunię Świętą
przez zanurzenie. Następnie w taki sam sposób przyjmują Komunię Świętą koncelebransi. Ostatni z kapłanów
dokonuje puryfikacji (por. OWMR 248).
6. Komunię Świętą należy udzielać wiernym pod postacią chleba, na rękę lub do ust, zgodnie z wcześniejszym
Rozporządzeniem z dnia 19 marca br. (6).
7. Cofam księżom proboszczom i administratorom parafii, w których oni sami tylko posługują, pozwolenie na
kwadrynację Mszy Świętej.
8. W liturgii sprawowanej w kaplicach domów zakonnych mogą - za zgodą przełożonej /przełożonego wspólnoty –
uczestniczyć wierni świeccy z zachowaniem środków bezpieczeństwa (maseczki).
9. Na prośbę osoby chorej, starszej lub jej opiekuna można udzielić sakramentów świętych w domach tychże osób
z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa.
10. Jeśli księża proboszczowie uznają to za konieczne, a sami szafarze nadzwyczajni Komunii Świętej wyrażą zgodę,
mogą oni podjąć służbę w parafiach.
11. Przypominam, że Stolica Apostolska wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną koronawirusem, a
także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także
poprzez modlitwę, opiekują się nimi, udziela daru specjalnych odpustów (Dekret Penitencjarii Apostolskiej
odnośnie przyznania specjalnych odpustów dla wiernych w obecnej sytuacji pandemii, z dnia 20 marca 2020
roku).
12. Należy zakończyć transmitowanie liturgii, które zostało zorganizowane w związku z epidemią. Z parafialnych
stron internetowych i kont parafialnych w mediach społecznościowych należy usunąć nagrania transmisji.
Przygotowanie do bierzmowania i I Komunii św.
1. Ustalenie terminów i formy przygotowania dzieci i młodzieży do przyjęcia sakramentów należy omówić z
rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci i młodzieży. Jeżeli zachodzi taka potrzeba należy zagwarantować
dodatkowe terminy uroczystości.
2. Księża proboszczowie winni mieć moralną pewność, że zarówno rodzice jak i oni sami, uczynili wszystko co
możliwe, aby jak najlepiej przygotować dzieci i młodzież do przyjęcia tych sakramentów.
3. Księża proboszczowie proszeni są o kontakt z ks. dr. Marcinem Andrzejewskim, Notariuszem Kurii
Metropolitalnej, celem ustalenia nowego lub potwierdzenia wcześniej ustalonego terminu bierzmowania.
Katecheza dla narzeczonych
1. Do końca czerwca br. katechezy dla narzeczonych są realizowane według zasad podanych na stronie
narzeczeni.archidiecezja.pl w zakładce katechezy w dobie koronawirusa.
2. Jeżeli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, od września br. katechezy będą organizowane w grupach, z
zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Zapisy na katechezy będą możliwe wyłącznie przez stronę
narzeczeni.archidiecezja.pl
3. Spotkania narzeczonych w poradni rodzinnej mogą odbywać się z zachowaniem obowiązujących przepisów
państwowych. Nie wolno organizować spotkań w mieszkaniu doradcy. Ksiądz proboszcz jest zobowiązany
udostępnić pomieszczenia parafialne.
Spotkania grup duszpasterskich
1. Można wznowić spotkania grup duszpasterskich. Uczestnicy spotkań winni zachowywać zasady
bezpieczeństwa (odstęp lub maseczki).
2. Dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w spotkaniach duszpasterskich za wyraźną zgodą rodziców lub opiekunów
prawnych.
Postanowienia szczegółowe
1. Można organizować kondukty. Uczestniczący w nich mają obowiązek używania maseczek (za wyjątkiem
sprawujących kult).

2. Przy zachowaniu innych przepisów państwowych można organizować tradycyjne procesje w Uroczystość
Bożego Ciała. Uczestniczący w nich winni mieć założone maseczki (za wyjątkiem sprawujących kult).
3. Msza Krzyżma z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich będzie sprawowana w Katedrze Gnieźnieńskiej w dniu
25 czerwca 2020 roku o godz. 10.00.
4. Z uwagi na to, że Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w archidiecezji poznańskiej zostało
zawieszone, na chwilę obecną nie można podać dokładnej daty rozpoczęcia i zakończenia Nawiedzenia Obrazu
w naszej archidiecezji. Przygotowane wcześniej kalendarium nie obowiązuje. Rozpoczętą nowennę należy
natomiast kontynuować.
Bardzo serdecznie dziękuję Wam, drodzy Kapłani i Osoby życia konsekrowanego, za Waszą ofiarną posługę w tym
szczególnym czasie. Dziękuję również wszystkim wiernym za zrozumienie i stosowanie się do rozporządzeń.
Wszystkich Was proszę nadal o modlitwę w intencji chorych i niosących im pomoc.
† Wojciech Polak
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski
Wyjaśnienie Kurii Metropolitalnej w sprawie przeżywania Uroczystości Bożego Ciała:
uczestniczący w nich wierni winni mieć założone maseczki (za wyjątkiem sprawujących kult). Inne
przepisy – to oczywiście obowiązek zgłoszenia na Policję, kiedy korzysta się z dróg publicznych, ulic. Nie obowiązuje
limit 150 osób. Ten limit dotyczy zgromadzeń publicznych, objętych specjalną ustawą o zgromadzeniach. Podczas
zgromadzenia na zewnątrz obowiązują dwa metry odległości od siebie lub maseczka; w kościele
obowiązuje maseczka. Z racji bezpieczeństwa lepiej w procesji używać maseczki, bo nie zawsze limit 2 m można
zachować. W kościołach 2 m dystansu nie obowiązują.

