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N. 2401/2020
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.
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Proszę, aby uwzględnić w niej również intencję o dar nowych powołań kapłańskich, zakonnych
i misyjnych z Archidiecezji Poznańskiej, a ostatnie dziewięć dni ofiarować też jako dziękczynienie za
wszelkie łaski, jakich dobry Bóg udzielił nam wszystkim w minionych tygodniach.
7. Sakrament bierzmowania
W parafiach, w których bierzmowanie przewidziane było w terminach wiosennych, uroczystość
udzielenia tego sakramentu można zorganizować latem lub jesienią. Księża biskupi będą gotowi do
posługi po uroczystości Bożego Ciała. Termin – w zależności od woli rodziców i stanu przygotowania
młodzieży – należy ustalić z księdzem biskupem, który miał w bieżącym roku udzielić w danej parafii
bierzmowania. Zachęca się do wspólnych bierzmowań międzyparafialnych lub dekanalnych.
W parafiach, w których bierzmowanie przewidziane było w terminach jesiennych, sakrament ten
udzielony zostanie według dotychczasowych ustaleń.
Bierzmowanie dla dorosłych odbędzie się w katedrze poznańskiej w niedzielę 30 sierpnia o godz. 14.00.
8. Wizytacje kanoniczne
Wizytacje kanoniczne przewidziane w terminach wiosennych zostają przeniesione na jesień, a wizytacje
jesienne odbędą się w roku 2021, chyba że wizytator co innego ustali z zainteresowanymi księżmi
proboszczami.
9. Spotkania duszpasterskie
Można powrócić do spotkań grup duszpasterskich oraz grupowego przygotowania do przyjęcia
sakramentów. We wszelkich spotkaniach nieliturgicznych należy przestrzegać limitu 150 osób.
Katecheza przedmałżeńska oraz spotkania w poradniach dla narzeczonych wracają do normalnego trybu
funkcjonowania od dnia 1 czerwca, według ustalonego wcześniej harmonogramu. Ze względu na
zachowanie zasad bezpieczeństwa zaleca się, aby katechezy odbywały się w kościołach. Szczegółowe
informacje są dostępne na stronie internetowej Duszpasterstwa Rodzin.
10. Nawiedzenie Obrazu MB Częstochowskiej
Wznowienie Nawiedzenia nastąpi wówczas, gdy będą możliwe duże zgromadzenia publiczne.
Kontynuację Nawiedzenia rozpoczniemy w dekanacie przemęckim, zachowując dotychczasową
kolejność parafii.
11. Boże Ciało i pielgrzymki
Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujący stan prawny, nie organizuje się procesji Bożego Ciała ulicami
parafii. W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa możliwa jest procesja eucharystyczna po
Mszy św. wokół kościoła. Z uwagi na zachowanie limitu 150 uczestników zgromadzeń poza świątynią
zaleca się, by odbyło się kilka procesji.
W najbliższym czasie zostanie również opublikowany komunikat dotyczący szczegółów organizacji
pielgrzymek.
12. Świadectwa czasu epidemii
Należy zadbać o udokumentowanie doświadczenia wiary i życia Kościoła w czasie pandemii, zachęcając
wiernych do spisania lub nagrania świadectw z przeżywania minionego czasu. Kapłani proszeni są
o przesyłanie do Kurii swoich świadectw z życia wspólnot parafialnych.
13. Odnowienie przyrzeczeń kapłańskich
Uroczysta Msza Święta koncelebrowana z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich odbędzie się
w katedrze poznańskiej w sobotę 20 czerwca br. o godz. 11.00. Już teraz serdecznie zapraszam
wszystkich kapłanów i proszę o uwzględnienie tej daty w planowaniu zajęć.
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