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DEKRET 
dotyczący duszpasterstwa po zniesieniu limitów uczestników liturgii 

 
W związku ze zniesieniem z dniem 30 maja br. limitu uczestników zgromadzeń religijnych oraz 
z aktualną sytuacją epidemiologiczną, zmianom ulegają poniższe zasady dotyczące duszpasterstwa. Poza 
sprawami uwzględnionymi w niniejszym dekrecie, nadal obowiązują regulacje zawarte w wydanych dla 
Archidiecezji Poznańskiej poprzednich aktach prawnych. 
 
1. Udział w liturgii 
Z dniem 30 maja br. przestaje obowiązywać limit uczestników zgromadzeń liturgicznych (obowiązkowe 
pozostaje zakrywanie twarzy maseczką przez uczestników liturgii według dotychczasowych zasad oraz 
zachowanie bezpiecznego dystansu). Zniesienie liczby uczestników dotyczy także pogrzebów. 
Należy zachować dotychczas nakazane zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny, jak również zasady 
dotyczące udzielania Komunii Świętej i sprawowania sakramentu pokuty. Celebrans lub proboszcz 
podczas każdej liturgii winien wyraźnie zapowiedzieć porządek dwóch sposobów udzielania Komunii 
Świętej. 
 
2. Dyspensa 
Do niedzieli 31 maja br. obowiązuje ogólna dyspensa od obowiązku niedzielnego i świątecznego 
uczestnictwa we Mszy Świętej udzielona wiernym Archidiecezji Poznańskiej oraz pozostałym wiernym 
przebywającym na terenie Archidiecezji Poznańskiej. 
Od niedzieli 7 czerwca obowiązywać będzie już tylko dyspensa dla: 

a. osób w podeszłym wieku i kobiet w stanie błogosławionym, 
b. osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.), 
c. osób, które czują wielką obawę przed zarażeniem. 

Zachęcam usilnie wiernych do udziału w Mszach Świętych oraz do korzystania z sakramentu pokuty. 
 
3. Czas Komunii wielkanocnej 
Przedłużam czas Komunii wielkanocnej w Archidiecezji Poznańskiej do Święta Podwyższenia Krzyża 
Świętego, tj. do dnia 14 września 2020 roku. Przyjęcie Komunii św. wielkanocnej w naznaczonym 
terminie należy do podstawowych obowiązków katolika. Zachęcam gorąco Archidiecezjan, którzy 
jeszcze tego nie uczynili, aby z żywą wiarą i żarliwą skruchą przystąpili do sakramentu pokuty i duchowo 
odnowieni przyjęli Chrystusa w Komunii św. Kapłanów proszę o stworzenie szerokich możliwości 
przystąpienia do spowiedzi. 
 
4. Pierwsza Komunia Święta 
Nadal obowiązują dotychczas wydane zasady dotyczące organizacji uroczystości Pierwszej Komunii 
Świętej. 
 
5. Duszpasterstwo chorych i posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej 
Jeśli chorzy wyrażają taką wolę, możliwe jest odwiedzanie ich z sakramentami świętymi. 
Z dniem 31 maja br. zostaje przywrócona posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. 
Wznowiony zostaje tegoroczny kurs dla kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy – według kalendarza 
przygotowanego przez Duszpasterza Szafarzy. 
 
6. Modlitwa różańcowa 
Zapraszam wszystkich – kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich – do wytrwałej 
modlitwy we wspólnotach domowych, w szczególności do modlitwy różańcowej o godz. 20.30 
w jedności z Ojcem Świętym Franciszkiem. Modlitwa ta trwać będzie do Uroczystości Bożego Ciała, 
czyli do dnia 11 czerwca. 


