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Celebracje Wielkiego Tygodnia. 
7. Mszę Świętą Krzyżma Arcybiskup Metropolita Poznański odprawi w Wielki Czwartek 

o godz. 10.00 jedynie w wąskim gronie kapłanów i usługujących. Podczas liturgii 
poświęcone zostaną oleje święte, które w zakrystii katedry księża proboszczowie 
dekanatów poznańskich i podpoznańskich oraz księża dziekani pozostałych dekanatów 
mogą odebrać w Wielki Piątek, Wielką Sobotę lub w dni powszednie Oktawy 
Wielkanocy. Uroczysta Msza Święta dla wszystkich kapłanów Archidiecezji, połączona 
z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich, odprawiona zostanie po ustaniu stanu epidemii. 

8. Celebracje Świętego Triduum Paschalnego sprawowane w katedrze poznańskiej 
transmitowane będą przez Radio Emaus i TVP Poznań: Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 
17.30, Liturgia Męki Pańskiej o godz. 17.30 i Wigilia Paschalna o godz. 22.00. Księży 
proboszczów zachęca się usilnie do organizowania transmisji w mediach 
społecznościowych i ogłoszenia ich terminów swoim wiernym, by mogli łączyć się 
duchowo ze swoimi duszpasterzami. 

9. Podczas liturgii Świętego Triduum Paschalnego należy przestrzegać następujących zasad: 
a. Podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej należy opuścić obrzęd obmycia nóg 

(mandatum). 
b. W Wielki Piątek w modlitwie powszechnej ma zostać dołączone wezwanie 

w związku z panującą sytuacją epidemii. Stosowny tekst dotrze do parafii w 
terminie późniejszym. 

c. Cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez 
kontaktu bezpośredniego. 

d. W celu umożliwienia poszczególnym wiernym indywidualnej modlitwy należy 
podtrzymać zwyczaj tzw. „ciemnicy” i „Grobu Pańskiego”. W użyciu powinno 
być wówczas boczne wejście; należy dołożyć starań, by w świątyni nie 
przebywało jednocześnie więcej niż 5 osób 

e. Nie zaleca się używania pokropień, ani sprawowania sakramentu chrztu. 
f. Zamiast procesji rezurekcyjnej zaleca się, aby celebrans na zakończenie liturgii 

udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem przed bramą kościoła. 
10. W parafiach nie należy organizować poświecenia pokarmów na stół wielkanocny. W tym 

roku tzw. „święconka” ma mieć charakter liturgii domowej. Przed śniadaniem 
niedzielnym błogosławieństwo wypowiada ojciec, matka lub inna dorosła wierząca osoba. 

11. W celu lepszego przeżycia modlitwy w domach podczas Wielkiego Tygodnia i Niedziel 
Wielkanocnych przygotowane zostaną pomoce duszpasterskie (filmy, katechezy, 
nagrania, materiały do rozmowy i modlitwy wokół niedzielnej Ewangelii, inne teksty) 
dostępne na specjalnej stronie internetowej. O szczegółach Kuria poinformuje niebawem. 
 

Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej 
12. Do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami. 

Przyjmujemy zasadę, że jeżeli szkoły pozostają zamknięte i dzieci mają pozostawać w 
domach, nie organizujemy dla nich także żadnych zajęć w parafii (w tym pierwszych 
spowiedzi). 

13. Po Wielkanocy: 
a. Wariant I: Jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół, 

należy odwołać wszystkie I Komunie Święte do czasu ustania epidemii. 
b. Wariant II: Jeżeli po Wielkanocy dzieci wrócą do szkół i stan epidemii zostanie 

odwołany, decyzję o przyjęciu I Komunii Świętej należy pozostawić rodzicom w 
porozumieniu z księdzem proboszczem. Każdy przypadek należy rozpatrzyć 
indywidualnie, nie może decydować głosowanie lub wola większości. 


