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KOMUNIKATY 

w związku z zagrożeniem epidemicznym 

 

 

W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym przypominamy o dotychczas 

obowiązujących zasadach bezpieczeństwa i higieny oraz przekazujemy zasady dotyczące 

organizacji wizytacji kanonicznych i liturgii z udzieleniem sakramentu bierzmowania. 

 

1. Udzielanie Komunii Świętej 

a. Podczas każdej liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej 

zarówno do ust, jak i na rękę. Nie wolno zmuszać wiernych do przyjmowania 

Komunii Świętej na rękę, jak również nie wolno pozbawiać wiernych możliwości 

przyjęcia Komunii Świętej na rękę, nawet jeśli wierni wprost nie domagają sie tego. 

b. Za każdym razem należy wyraźnie oglosić porządek przyjmowania Komunii Świętej. 

Należy utworzyć oddzielne rzędy dla przyjmujcych Komunię Świętą do ust i na rękę. 

Jeśli obecny jest jeden szafarz, komunikuje on najpierw rząd przyjmujących na rękę,  

a następnie rząd przyjmujących do ust. Jeśli jest większa liczba szafarzy, wówczas 

każdy z nich komunikuje w oddzielnym rzędzie. 

c. Parafia powinna zaopatrzyć się w dozowniki płynu dezynfekującego, które należy 

ustawić przy drzwiach wejściowych. 

2. Wizytacje kanoniczne 

a. Z uwagi na zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkołach, podczas wizytacji nie 

organizujemy odwiedzin księdza biskupa w szkole. Według roztropnego rozeznania 

księdza proboszcza można zorganizować spotkanie dla dzieci i młodzieży w kościele 

lub uwzględnić przedstawicieli grup dziecięcych czy młodzieżowych podczas 

spotkania z grupami duszpasterskimi. 

b. Można organizować Mszę św. dla chorych połączoną z udzieleniem sakramentu 

namaszczenia chorych. Należy wówczas przestrzegać reguł bezpieczeństwa,  

w szczególności przypomnianych powyżej zasad udzielania Komunii Świętej oraz 

obowiązku stosowania maseczek. Nie wolno organizować po Mszy spotkania dla 

chorych na salce. Nie organizuje się równiez wizyt księdza biskupa w domach 

chorych. 



3. Liturgia z udzieleniem sakramentu bierzmowania. 

a. Podczas Mszy Świętej z udzieleniem sakramentu bierzmowania należy przestrzegać 

reguł bezpieczeństwa, w szczególności przypomnianych powyżej zasad udzielania 

Komunii Świętej oraz obowiązku stosowania maseczek. 

b. Ksiądz biskup przed ołtarzem udziela Komunii Świętej do ust, a inny kapłan  

w pobliżu daje możliwość przyjęcia Komunii Świętej na rękę. Zasada ta dotyczy 

również młodzieży bierzmowanej, której według własnej decyzji ma możliwość 

przyjęcia Komunii Świętej na rękę. 

 

 Prosimy o przyjęcie ze zrozumieniem powyższych zasad i ścisłe ich przestrzeganie, nawet 

jeśli wierni wprost nie zgłaszają takich oczekiwań lub wydaje się, że w danej parafii nie ma 

takich potrzeb. 
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