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L.dz. 1098/2020 
 
 
 
 

DEKRET 
DOTYCZĄCY  POSŁUGI  DUSZPASTERSKIEJ 

W  STANIE  EPIDEMII 

 

W związku z trwającym stanem epidemii, który stawia kapłanów i wszystkich wiernych 
w trudnych okolicznościach, kierując się pasterską troską o dobro duchowe i bezpieczeństwo 
wiernych i kapłanów, przekazuję do wypełniania w całej Archidiecezji Wrocławskiej poniższe 
postanowienia: 

Zarządzenia ogólne 

1. Kościoły powinny być otwarte, aby umożliwić wiernym indywidualną modlitwę. 
2. Proboszczowie, administratorzy parafii i rektorzy kościołów są zobowiązani do przestrze-
gania przepisów prawa państwowego dotyczących zgromadzeń o charakterze religijnym.   
3. §1.  Osoby, które ukończyły 13 rok życia, a nie są pełnoletnie, mogą służyć przy ołtarzu tylko 
po przedstawieniu duszpasterzowi pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego, natomiast 
ci, którzy nie ukończyli 13 roku życia mogą być dopuszczeni do służby przy ołtarzu tylko po 
przedstawieniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego oraz w obecności rodzica lub 
opiekuna prawnego w kościele podczas pełnienia służby przez dziecko.  
§2.  To duszpasterze parafii są współodpowiedzialni za zdrowie i bezpieczeństwo członków 
Liturgicznej Służby Ołtarza podczas pełnienia posługi w kościele, dlatego należy zapewnić im 
takie warunki do pełnienia ich funkcji, aby zminimalizować ryzyko zarażenia wirusem. 
4. W domach zakonnych w celebracjach uczestniczyć mogą jedynie mieszkańcy domu, bez 
udziału osób postronnych. 
5. §1. Można organizować tylko takie procesje z Najświętszym Sakramentem, relikwiami, 
świętymi obrazami czy figurami, które są przewidziane przez prawo kanoniczne,  
w szczególności przez prawo liturgiczne.  
§2. Podczas procesji należy przestrzegać przepisów prawa państwowego dotyczącego 
zgromadzeń religijnych poza budynkiem kościoła. 
§3. Nie należy organizować procesji, w której bierze udział sam kapłan.  
§4. W razie wątpliwości należy uzyskać opinię Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej. 
6. Kapłani powinni rezydować na parafii i być do dyspozycji wiernych nie zważając na 
ograniczenia w działalności duszpasterskiej parafii. Duszpasterze powinni być tymi, którzy są 
wzorem modlitwy i wsparciem dla wspólnoty parafialnej. 
7. Kapłani i diakoni przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się 
zasadami higieny, a bezpośrednio przed rozpoczęciem udzielania Komunii św. i po jej 



udzieleniu dezynfekować ręce. Zaleca się, aby w każdej zakrystii oraz przy tabernakulum 
znajdował się płyn dezynfekujący. 
8. Duchowni objęci kwarantanną lub izolacją są zobowiązani zgłosić ten fakt telefonicznie do 
notariatu Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej, natychmiast po wydaniu takiej decyzji przez 
kompetentne władze państwowe. 
9. Zobowiązuje się duchownych, którzy są z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona 
temperatura, itp.), do odpowiedzialności i wstrzymania się od kontaktu z wiernymi i znalezienia 
zastępstwa na czas niemożliwości pełnienia posługi duszpasterskiej. Po upewnieniu się 
stosownymi badaniami o braku przeciwskazań mogą wrócić do obowiązków duszpasterskich.   
10. W czystości należy utrzymywać paramenty liturgiczne, zwracając szczególną troskę na tzw. 
„ręczniczki” przy obmywaniu rąk po przygotowywaniu darów. 
11. Znak pokoju podczas sprawowania liturgii należy przekazywać wyłącznie przez skinienie 
głową, dotyczy to również celebransa, koncelebransów oraz sprawujących posługę liturgiczną.  
12. Należy powstrzymywać się od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub 
dotknięcie, można jednak błogosławić nimi wiernych, jeśli był taki zwyczaj. 
13. §1 Należy zrezygnować z napełniania kropielnic kościelnych. 
§2. Świeżą wodę można pobłogosławić do pokropienia wiernych lub poświęcenia rzeczy. 
Należy unikać gromadzenia wody święconej w zbiornikach i miejscach dostępnych dla wielu 
osób. 
14. Wszystkie spotkania parafialne (rekolekcje parafialne, spotkania formacyjne, organizacyj-
ne, szkolenia, wykłady, konferencje, katechezy przedmałżeńskie itd.) mogą się odbywać 
z zachowaniem przepisów prawa państwowego. 

Chrzest św.  

15. Chrztu św. można udzielać każdorazowo tylko jednej osobie.  
16. Do sprawowania liturgii chrzcielnej za każdym razem należy używać nowo poświęconej 
wody. 
17. Namaszczenie krzyżmem świętym powinno być poprzedzone i zakończone dezynfekcją 
dłoni kapłana. 

Bierzmowanie 

18. §1. Sakrament bierzmowania będzie udzielany według ustaleń z duszpasterzami.  
§2. Uroczystość sakramentu bierzmowania w stanie epidemii niech będzie wydarzeniem 
parafialnym, dlatego zaleca się unikanie koncelebry duchowieństwa z całego dekanatu, tak aby 
zminimalizować ryzyko zarażenia lub kwarantanny dla większej ilości duchownych. 
19. Spotkania formacyjne i przygotowujące do tego sakramentu w czasie stanu epidemii, 
można prowadzić z zachowaniem przepisów o zgromadzeniach religijnych. 

Eucharystia 

20. Zawiesza się posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej (wyłączając siostry  
i braci zakonnych, którzy ciągle mogą pełnić tę funkcję dla własnej wspólnoty domu). Posługę 
wobec chorych mają pełnić jedynie duchowni, udając się do nich na ich wyraźną prośbę, 
z zachowaniem art. 28-30. 



21. §1. Należy pozostawić przygotowywanie kielicha, spożywanie z niego i puryfikację 
głównemu celebransowi. Koncelebransi spożywają Ciało i Krew Pańską przez zanurzenie, 
po czym główny celebrans spożywa Krew Pańską i puryfikuje naczynia liturgiczne. 
§2. W koncelebrze należy nosić maseczkę lub przyłbicę, kiedy nie ma możliwości zachowania 
bezpiecznego dystansu między kapłanem a innymi osobami, w przypadkach zachowania 
bezpiecznego dystansu zaleca się jednak zasłonięcie ust i nosa. 
§3. Maseczkę koncelebrans może zdejmować w momentach wypełniania czynności 
liturgicznych z wypowiadaniem słów modlitwy lub odczytywania Słowa Bożego. Należy 
wtedy troszczyć się o zachowanie bezpiecznego dystansu, jeśli tylko jest to możliwe. 
§4. Podczas udzielania Komunii św. wiernym wszyscy szafarze powinni mieć zasłonięte usta 
i nos. 
22. Po każdej Mszy św. (po błogosławieństwie) należy w postawie klęczącej odśpiewać 
suplikacje, prosząc Wszechmogącego Boga o ustrzeżenie od niebezpieczeństwa epidemii.  
23. Przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego 
teraz zachęca się, natomiast nie można do tego zmuszać. Najpierw należy udzielać Komunii 
św. na rękę, następnie do ust. Wierni powinni być poinformowani o takim porządku udzielania 
Komunii św. 
24. Wiernym, którzy indywidualnie o to poproszą, należy udzielać Komunii św. poza Mszą św. 

Sakrament pokuty i pojednania 

25. W trosce o dostęp do sakramentu pokuty i pojednania: 
§ 1. Należy udostępnić wiernym numer telefonu i adres mailowy, poprzez który można umówić 
się z duszpasterzem na indywidualną spowiedź. 
§ 2. Duszpasterze winni zachować dyspozycyjność wobec wiernych, którzy zwrócą się 
z prośbą o spowiedź. 
§ 3. Spowiedź może mieć miejsce w otwartych konfesjonałach, osobnych pomieszczeniach, 
umożliwiających sprawowanie sakramentu z zachowaniem większej odległości między 
penitentem a spowiednikiem. Nie można spowiadać w mieszkaniach duchownych. Należy 
zachować wskazane środki ostrożności i wzajemnego bezpieczeństwa – petenta i spowiednika. 
Z tego powodu nie należy spowiadać w zamkniętych konfesjonałach. 
26. W konfesjonałach nie należy wystawiać stuły do ucałowania, a na kratki konfesjonałów 
należy nałożyć folie ochronne, które należy często wymieniać lub dezynfekować.  
27. Zabrania się jakichkolwiek nadużyć związanych z sakramentem pokuty: 
§ 1. - zabronione jest nieuprawnione korzystanie z rozgrzeszenia ogólnego, które na terenie 
Polski możliwe jest tylko w niebezpieczeństwie śmierci oraz wobec penitentów innej 
narodowości, z którymi nie można się porozumieć z powodu braku znajomości języka.  
§ 2. - niemożliwa jest spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, 
komunikator internetowy itp.). Stolica Apostolska nigdy nie zezwoliła na spowiedź przez 
telefon, a wszystkie dotychczasowe wypowiedzi wyraźnie zakazują spowiedzi „na odległość” 
i wskazują, że w przestrzeni wirtualnej „nie ma sakramentów”. 
 
Namaszczenie chorych 

28. §1. Posługę duszpasterską wobec chorych mają wypełniać jedynie kapłani. 
§2. Odwiedziny chorych mogą odbywać się na prośbę chorego lub jego najbliższej rodziny.  
§3. Chory lub jego najbliższa rodzina, który był objęty stałą opieką duszpasterską przed 
epidemią powinien wyrazić swoją zgodę na ponowne odwiedziny kapłana u chorego. 
Odwiedziny chorych powinny odbywać się w sposób i na zasadach wyraźnie określonych przez 
duszpasterzy. 



29. §1. W trosce o bezpieczeństwo należy odwiedzać taką liczbę mieszkań, aby nie zwiększać 
ryzyka możliwości zarażania podczas posługi względem chorych.  
§2. Przed posługą sakramentalną względem chorego należy przestrzegać zasad higieny  
i dezynfekcji rąk. 
§3. Podczas posługi względem chorych w kilku mieszkaniach zaleca się zakładanie maseczki. 
30. Należy przestrzegać przepisów państwowych, które wykluczają kontakt z osobami 
przechodzącymi kwarantannę, w związku z tym kapłani nie powinni się do nich udawać, 
dotyczy to także przypadków niebezpieczeństwa śmierci.  
 

Pogrzeb katolicki 

31. Należy przestrzegać przepisów ustanowionych decyzją władz państwowych dotyczących 
zgromadzeń religijnych.  
32. Do roztropnej decyzji proboszcza pozostawia się decyzję o ograniczeniu pogrzebu do stacji 
w kościele oraz stacji przy grobie, w przypadku gdy kaplica na cmentarzu jest zbyt mała, by 
zachować bezpieczne odległości pomiędzy uczestnikami pogrzebu. 
33. Jeśli przemawiają za tym racje duszpasterskie oraz nie sprzeciwia się to przepisom 
sanitarno-epidemiologicznym oraz rozporządzeniom władz państwowych i lokalnych udziela 
się zgody na sprawowanie Mszy św. pogrzebowej w kościele lub kaplicy przy cmentarzu wraz 
z ciałem zmarłego.  

Zakończenie 

34. §1. Wszystkie postanowienia z tego dekretu należy sumiennie przestrzegać i realizować do 
odwołania. 
§2. Duchowni niestosujący się do przepisów i zasad z Dekretu mogą być pociągnięci do 
odpowiedzialności kanonicznej i ukarani sprawiedliwą karą. 
35. Niniejszy dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, przestają obowiązywać poprzednie 
zarządzenia i  dekrety w tej materii.  
 

Dziękuję kapłanom za ich posługę duszpasterską w czasie epidemii, a wszystkim 
wiernym za zrozumienie i odpowiedzialne stosowanie się do zarządzeń. Zachęcam wszystkich 
do ożywienia życia religijnego i sakramentalnego z uwzględnieniem zachowania norm 
bezpieczeństwa.   
 
 
 
 
 

+ Józef Kupny 
Arcybiskup Metropolita Wrocławski 

KANCLERZ KURII 
 

 

 


