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Zarządzenie Metropolity Przemyskiego z 25 marca 2020 r.

Drodzy Kapłani, Czcigodni Diecezjanie!

W duchu odpowiedzialności za wszystkich wiernych, zarówno tych, którzy z racji na 
wypełnianie obowiązków zawodowych służą innym i podejmują zleconą im pracę, 
jak i tych, którzy ze względu na wprowadzone od 25 marca br. nowe regulacje 
pozostają w domach rodzinnych, zobowiązuję wszystkich kapłanów do 
bezwzględnego przestrzegania zasad mających na celu ograniczenie 
rozprzestrzeniania się epidemii. Wszystkich wiernych proszę o zrozumienie sytuacji 
i przestrzeganie wprowadzonych poniżej rozporządzeń. ...

VII. TRIDUUM PASCHALNE

W nawiązaniu do dekretu Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów „W 
czasie COVID-19” z dnia 19 marca 2020 roku, biorąc pod uwagę obecną sytuację 
sanitarną w Polsce, przekazuję niniejszym regulacje dotyczące przeżywania 
Triduum Paschalnego:

1. Msza Krzyżma z poświęceniem świętych olejów zostanie odprawiona przez 
Metropolitę Przemyskiego w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu bez udziału 
kapłanów i wiernych. Dotychczasowe oleje święte należy używać do czasu ustania 
zagrożenia epidemicznego. Po tym okresie poświęcone w tym roku oleje będzie 
można odebrać w parafii archikatedralnej. Odwołuje się tradycyjne, wspólne 
życzenia świąteczne i towarzyszące im wręczenie odznaczeń dla osób świeckich czy 
godności kościelnych.

2. Zgodnie z postanowieniem Stolicy Apostolskiej, kapłani mają możliwość 
celebracji Mszy Wieczerzy Pańskiej wyłącznie w kościele parafialnym. (Niech w 
ramach limitu 5 osób, we Mszy świętej uczestniczą te, które zamówiły intencję).  
Pomija się w tej liturgii procesję z Najświętszym Sakramentem do Ciemnicy, a 
Najświętszy Sakrament powinien być przechowywany w tabernakulum. Kapłani, 
którzy nie mają możliwości odprawienia Mszy św., powinni zamiast niej odmówić 
nieszpory (por. Liturgia Godzin).

3. Kapłani mogą sprawować Liturgię Wielkiego Piątku wyłącznie w kościołach 
parafialnych (w ramach limitu 5 osób). W Modlitwie powszechnej należy dodać 
następujące wezwanie (po 9, a przed 10): „Módlmy się za tych, którzy cierpią z 
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powodu pandemii na całym świecie oraz za wszystkich, którzy opiekują się nimi i 
walczą z chorobą, aby nie utracili nadziei.” Modlitwa w ciszy. Po niej kapłan modli 
się: „Boże, Twoja wola kieruje wszystkimi chwilami naszego życia, † przyjmij 
modlitwy, które składamy za chorych braci i siostry oraz opiekujących się nimi, aby 
wyprosić dla nich Twoje miłosierdzie, * i przemień naszą obawę w radosne 
dziękczynienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen”.
Na zakończenie liturgii Wielkiego Piątku przenosi się Najświętszy Sakrament do 
symbolicznego Grobu Pańskiego bez procesji. Istnieje możliwość indywidualnej 
adoracji Najświętszego Sakramentu z zachowaniem przepisów dotyczących liczby 
uczestników tak jak podczas Mszy świętej.

4. W Wielką Sobotę nie organizujemy tradycyjnego błogosławieństwa pokarmów. 
Proszę wiernych, aby w każdej rodzinie w poranek wielkanocny zostało 
przeprowadzone Błogosławieństwo stołu (formuła dostępna z załączniku).
 Możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu przy Grobie 
Pańskim, z zachowaniem przepisów dotyczących liczby uczestników, tak jak podczas
Mszy świętej, może trwać do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej, kiedy to należy ją 
zakończyć i nie wznawiać po zakończeniu liturgii. Przy Grobie Pańskim nie pełnią 
warty strażacy ani inne służby.

5. Liturgię Wigilii Paschalnej, z zachowaniem ograniczenia uczestników do 5 osób, 
rozpoczynamy w prezbiterium od odmówienia przewidzianych modlitw przy 
paschale. Następnie należy zapalić paschał (np. od świecy), jeden raz zaśpiewać 
słowa: „Światło Chrystusa” i przejść do Orędzia Wielkanocnego. W czasie „Liturgii 
chrzcielnej” należy tylko odnowić przyrzeczenia chrzcielne (por. Missale Romanum, 
s. 371, n. 55). Potem następuje „Liturgia Eucharystyczna”.

Po liturgii Wigilii Paschalnej i w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie 
urządzamy procesji rezurekcyjnej i nie stosujemy pokropień wodą święconą. Chrzty 
z uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego należy przełożyć na inny czas.

Kwestię ilości osób mogących brać udział w Eucharystiach sprawowanych w 
Niedzielę Zmartwychwstania, rozstrzygną rozwiązania państwowe, które będę w 
tym dniu obowiązywać.

 serca wszystkim błogosławię

/-/  Adam Szal✠
 Metropolita Przemyski

/-/ ks. Bartosz Rajnowski
 Kanclerz Kurii

Niniejsze zarządzenie należy podać do wiadomości wiernym za pośrednictwem 
dostępnych środków masowego przekazu.
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