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SŁOWO METROPOLITY PRZEMYSKIEGO 
do wiernych i kapłanów Archidiecezji Przemyskiej 

w związku z nowymi przepisami dotyczącymi pandemii 

Przemyśl, 19 kwietnia 2020 r. 

Drodzy Diecezjanie! 
Czcigodni Księża, Ojcowie i Siostry zakonne! 

 Przeżyliśmy Święta Zmartwychwstania Pańskiego w nieco inny sposób niż 
dotychczas. W ostatnich dniach, w naszych sercach było wiele tęsknoty za wspólnym 
świętowaniem w naszych parafiach, w gronie rodziny, znajomych czy przyjaciół. Dziękuję 
Wam za podjęcie wspólnej modlitwy w rodzinach, za uczestnictwo w Eucharystii 
za pośrednictwem mediów oraz za praktykę Komunii św. duchowej. Wierzę, że ta forma 
uczestnictwa w życiu żywego Kościoła pozwoli wszystkim na nowo odkryć bogactwo 
darów, jakie czekają na nas w Kościele, a którymi są m.in. sakramentalna spowiedź 
i Komunia św. oraz wspólnota wiernych. 
 Ufając w Bożą Opatrzność, nadal usilnie modlimy się o ustanie pandemii 
i wypełnienie się woli Bożej. 
 Z uwagi na zmieniające się od 20 kwietnia br. przepisy, nasza nadzieja na spotkanie 
z Jezusem podczas Eucharystii celebrowanej w naszych świątyniach czy też pragnienie 
przystąpienia do spowiedzi i Komunii Świętej, mogą przynajmniej częściowo zostać 
spełnione. Wprowadzone przepisy będą miały wpływ na duszpasterskie funkcjonowanie 
naszych świątyń, dlatego bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i zastosowanie ich 
w naszych wspólnotach parafialnych. 
 Ostatnie rozporządzenia Rady Ministrów wprowadzają m.in. następujące zasady: 
• Od 16 kwietnia br., osoby przebywające w kościołach i kaplicach, mają obowiązek 

zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub części odzieży. Obowiązek ten dotyczy 
wszystkich wiernych przebywających w świątyniach (poza momentem przyjęcia 
Komunii św.), liturgicznej służby ołtarza oraz pracowników kościelnych. Z tego 
obowiązku zwolnieni są jedynie duchowni sprawujący „kult religijny, w tym czynności 
lub obrzędy religijne”. 

• Od 20 kwietnia br. zmienia się limit osób, które mogą w tym samym czasie przebywać 
w świątyniach. W kościele, na 1 osobę będzie musiało przypadać co najmniej 15 m2 
powierzchni (dotyczy to Mszy świętej, nabożeństw i pogrzebów). 

 Mając na uwadze te zmiany, zachęcam wiernych, aby mimo udzielonej dyspensy, 
skorzystali z możliwości, jakie dają nowe przepisy i uczestniczyli w Eucharystii w swoich 
kościołach, zarówno w niedziele, jak i dni powszednie. Dla zapewnienia dopuszczonej 



przepisami ilości osób na Mszy świętej, proszę kapłanów, by po ustaleniu ilości 
uczestników mogących brać udział w liturgii w konkretnym kościele, osobiście lub 
przez wyznaczone przez siebie osoby, poinformowali o tym swoich parafian i umożliwili 
wszystkim chętnym uczestnictwo w Mszach świętych. Wiernych proszę, aby kontaktowali 
się w tej sprawie ze swoimi duszpasterzami. Dobra organizacja pozwoli na równomierne 
rozłożenie uczestników na wszystkie celebracje Eucharystii. Księża niech pamiętają, że tam, 
gdzie jest to możliwe, można zwiększyć ilość Mszy świętych, oczywiście z zachowaniem 
przepisów liturgicznych i dotyczących intencji mszalnych. Jednocześnie proszę pamiętać, 
że obowiązuje nas wszystkich dbałość o zachowanie właściwej odległości pomiędzy 
wiernymi w obiekcie sakralnym. 
 Proszę ponadto wszystkich kapłanów, aby poprzez otwarcie kościołów w ciągu dnia, 
umożliwili wiernym indywidualną modlitwę.  Możliwość skorzystania z sakramentu 
spowiedzi oraz przyjęcia Komunii św. powinna istnieć również poza godzinami celebry 
w wyznaczonych i podanych do wiadomości godzinach, z uwzględnieniem obowiązujących 
przepisów sanitarnych. 
 Z powodu ograniczonych możliwości dotarcia do swoich parafian, proszę kapłanów, 
aby za pośrednictwem wszelkich dostępnych środków masowego przekazu (gabloty, 
telefon, strona internetowa parafii, komunikatory, Msze św. transmitowane online, 
ogłoszenia parafialne) przekazali wiernym niniejsze wskazania. 
 W pokornej modlitwie zawierzam wszystkich kapłanów, osoby życia 
konsekrowanego, diecezjan oraz wszystkie służby medyczne i mundurowe, ofiarnie służące 
nam wszystkim. 
 Z nadzieją  na spotkanie przy Ołtarzu Pańskim, z serca błogosławię. 

          ✠ Adam Szal 
Arcybiskup Metropolita Przemyski


