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DEKRET 
w sprawie duszpasterstwa w stanie epidemii 

 
W związku z trwającym stanem epidemii i najnowszymi zarządzeniami organów 

państwowych oraz w nawiązaniu do Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów z dnia 19 marca br. i Wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 
21 marca br., zarządzam dla całej Archidiecezji Poznańskiej, co następuje: 

 
Sprawowanie sakramentów 
1. Od dnia 25 marca w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć 

maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Zatem 
oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących, mają to być w pierwszej kolejności 
osoby zamawiające intencję mszalną. Należy liczyć wchodzących, a na drzwiach 
kościołów trzeba wywiesić stosowną informację, przekazując ją wiernym także drogą 
internetową. Na liturgię wierni winni wchodzić jedynie przez drzwi zakrystii lub inne 
boczne wejście. Poza liturgią kościoły winny pozostawać w ciągu dnia otwarte. 

2. Jeśli przewidziano Mszę św. koncelebrowaną, to w celu umożliwienia uczestnictwa w niej 
przedstawicielom rodzin zamawiających każdą z intencji należy rozważyć odprawienie 
osobnych celebracji. Praktyka ta nie jest możliwa w dniach Triduum Paschalnego. 

3. W domach zakonnych w celebracjach uczestniczyć mogą jedynie mieszkańcy domu, bez 
udziału osób postronnych. 

4. Ograniczenie liczby uczestników zgromadzenia do 5 osób obowiązuje również podczas 
liturgii pogrzebowej. W liczbie tej nie mieści się celebrans, ministrant czy pracownicy 
firmy pogrzebowej. 

5. Udzielanie sakramentu pojednania i pokuty: 
a. Należy udostępnić wiernym numer telefonu i adres mailowy, poprzez który można 

umówić się z duszpasterzem na indywidualną spowiedź. 
b. Duszpasterze winni zachować dyspozycyjność wobec wiernych, którzy zwrócą się 

z prośbą o spowiedź. 
c. Spowiedź winna mieć miejsce w osobnych pomieszczeniach, umożliwiających 

sprawowanie sakramentu z zachowaniem większej odległości między penitentem 
a spowiednikiem, lub – w razie takiej niemożliwości – w często dezynfekowanych 
otwartych konfesjonałach. 

d. Osoby, które nie mają możliwości przystąpienia do spowiedzi, należy pouczyć 
o praktyce aktu żalu doskonałego i konieczności przeżycia sakramentu po ustaniu 
przeszkody. 

e. Po ustaniu epidemii we wszystkich parafiach Archidiecezji zorganizować należy 
spowiedzi parafialne. 

6. Pamiętając o zakazie odwiedzania osób będących w kwarantannie domowej, wiernym, 
którzy indywidualnie o to poproszą, należy udzielać Komunii św. poza liturgią, z 
wyjątkiem: 

a. Wielkiego Piątku, kiedy to Komunii św. można udzielić poza liturgią tylko 
chorym, którzy o to poproszą. 

b. Wielkiej Soboty, kiedy można udzielać Komunii św. poza liturgią jedynie jako 
Wiatyku. 

 


