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Zarządzenia dotyczące programu duszpasterskiego 

diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w czasie epidemii 

 

Etap III – Odnowa 

 

Wprowadzenie 

Tegoroczna uroczystość Zesłania Ducha Świętego przynosi nam szczególną nadzieję w sytuacji 

zmagania z trwającą wciąż w naszym kraju epidemią. Po okresie ograniczeń, które radykalnie wpłynęły 

na życie Kościoła na świecie i w naszej ojczyźnie, pojawiają się warunki powrotu do coraz pełniejszego 

udziału w chrześcijańskim życiu. Widzimy w tym znak spełniającej się Bożej obietnicy, zawartej w 

proroctwie Ezechiela, która towarzyszy diecezjalnemu programowi duszpasterskiemu w tym 

szczególnym okresie: Zgromadzę was na nowo (Ez 11,17). 

Jak wiadomo, w programie duszpasterskim wyznaczone zostały trzy etapy, uzależnione od 

obowiązujących przepisów sanitarnych: etap I – Możliwość, etap II – Zachęta oraz etap III – Odnowa. Po 

dyskusji podczas wideokonferencji z księżmi dziekanami i po uwzględnieniu aktualnych wytycznych 

władz państwowych1 przechodzimy do etapu III, który rozpocznie się 1 czerwca br. 

 

Realizacja etapu III 

Najistotniejsze dla działalności parafii normy sanitarne dotyczą następujących kwestii: 

• W kościołach i kaplicach nie obowiązuje limit gromadzących się osób (Rozporządzenie Rady 

Ministrów § 15 ust. 8). 

• Wierni mają jednak obowiązek zakrywania ust i nosa w obiektach kultu religijnego także 

podczas trwania obrzędów liturgicznych. Dotyczy to również usługujących. Z tego obowiązku 

wyłączeni są jedynie duchowni i to tylko w trakcie sprawowania liturgii (§ 18 ust. 1 pkt 3). 

• Dozwolone są zgromadzenia plenerowe do 150 osób. Uczestnicy muszą jednak zasłaniać usta i 

nos lub zachować 2-metrowy dystans społeczny (§ 15 ust. 8). 

 

W związku z tym, z dniem 1 czerwca br. odwołuję dyspensę z 14 marca br. 

dotyczącą obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane. 
Powracamy zatem do obowiązujących w prawie kościelnym zasad (por. kan. 1247 i 1248 Kodeksu Prawa 

Kanonicznego), od przestrzegania których zwolnione są jedynie osoby chore, w podeszłym wieku, 

przebywające na kwarantannie czy też z innych ważnych przyczyn niezdolne do fizycznej obecności na 

Mszy św. 

Na obecnym etapie należy przestrzegać następujących wytycznych w poszczególnych obszarach 

duszpasterstwa. Zmieniają one bądź uzupełniają dotychczasowe przepisy diecezjalne. 

 

1. Katecheza parafialna  

a) Spotkania grup parafialnych oraz spotkania formacyjne można organizować w kościołach lub w 

salkach parafialnych z zachowaniem obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz odpowiedniego dystansu.  

b) Na prośbę rodziców i za zgodą proboszcza możliwe jest przygotowanie i udzielenie dziecku 

sakramentów pokuty i pojednania oraz I Komunii św. indywidualnie lub w małej grupie. Należy 

pamiętać, że rodzice mają prawo zaczekać z eucharystycznym przygotowaniem swoich dzieci do czasu 

ustania epidemii. Powrót do grupowego sposobu przygotowania i celebrowania I Komunii św. będzie 

możliwy po otwarciu szkół i rozpoczęciu zajęć z religii w szkole. 

c) Możliwe jest przygotowanie do bierzmowania osób dorosłych. Należy je przeprowadzić w 

wyznaczonych dekanatach: Zielona Góra – Podwyższenia Krzyża Świętego. Uroczystość 

bierzmowania odbędzie się 7 września br. (poniedziałek) w parafii katedralnej w Gorzowie Wlkp.  

 

 

 

 
1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w 

związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz. U. z 2020 r. poz. 964. 
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2. Sprawowanie sakramentów i sakramentaliów  

Z zachowaniem przez celebransa zasad higieny opisanych w poprzednich zarządzeniach w 

sprawowaniu sakramentów świętych należy uwzględnić, co następuje: 

 

a) Eucharystia  

• Służby liturgicznej nie obowiązują ograniczenia wieku.  

• Dzieci mogą uczestniczyć we Mszy św. bez opieki rodziców.  

• Przypominamy, że dopuszczalne są dwie formy przyjmowania Komunii św. – na rękę i do ust. 

Osoby przyjmujące Komunię św. na rękę obowiązane są do spożycia Eucharystii w obecności 

szafarza bezpośrednio po jej otrzymaniu.  

• Szafarze Komunii św. są zobowiązani do zachowania szczególnej higieny i dezynfekcji rąk.  

• Przebywający na zewnątrz świątyń mają mieć zasłonięte usta i nos albo zachować zasadę dystansu 

co najmniej 2 metrów. 

b) Pokuta i pojednanie 

• Należy przypomnieć wiernym o obowiązku spowiedzi i Komunii wielkanocnej oraz zachęcać do 

korzystania z tych sakramentów.  

 

c) Komunia chorych, Wiatyk i sakrament chorych 

• Chorych z posługą sakramentalną mogą odwiedzać jedynie kapłani na prośbę zainteresowanych. 

 

d) Małżeństwo 

• Kursy przedmałżeńskie należy organizować w każdym dekanacie według wytycznych Wydziału 

Duszpasterstwa Rodzin. 

• Należy wznowić działalność parafialnych poradni rodzinnych.  

 

e) Pogrzeb 

• Dozwolone są wszystkie liturgiczne formy pogrzebu.  

 

3. Obchody Bożego Ciała 

Tegoroczna uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa obwarowana jest ograniczeniami 

wciąż trwającego stanu epidemii. Ze względu na limit zgromadzeń 150 osób, obchody koncentrować się 

będą zasadniczo wokół kościołów parafialnych lub filialnych. W związku z tym w parafiach należy: 

• zorganizować procesję eucharystyczną wokół kościoła (bez stacji) po każdej lub po wyznaczonej 

Mszy św. z udziałem jedynie uczestników liturgii.  

• zachęcić wiernych do udekorowania domów i mieszkań emblematami eucharystycznymi, flagami 

itp.  

• W dni oktawy można urządzać procesje wokół kościoła. 

 

Zakończenie 

Żywiąc nadzieję na dalszą poprawę sytuacji epidemicznej w naszej ojczyźnie, zachęcam wszystkich 

wiernych do włączania się z roztropnością ale i odwagą w życie duszpasterskie w swoich parafiach, 

słuchania słowa Bożego we wspólnocie i przystępowania do sakramentów świętych. Proszę też 

duszpasterzy, osoby konsekrowane i wiernych o modlitwę za dotkniętych epidemią i tych, którzy służą 

chorym. Wszystkich zawierzam wstawiennictwu Matki Bożej Rokitniańskiej i udzielam pasterskiego 

błogosławieństwa. 
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