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I.
Konferencja Episkopatu Polski zatwierdziła w 2003 roku nowe przykazania kościelne w następującym brzmieniu:
1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od
prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w
okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.
Przypominając o obowiązkach wynikających z przykazań kościelnych, zachęcamy
wszystkich do skorzystania z sakramentu pokuty i przyjęcia Komunii świętej. W wykładni trzeciego przykazania kościelnego Konferencja Episkopatu Polski ustaliła, że
okres, w którym obowiązuje to przykazanie, obejmuje czas od Środy Popielcowej
(26.02.2020) do Niedzieli Trójcy Świętej (7.06.2020) (205. Zebranie Plenarne KEP
z dnia 2.03.1985 roku). Zachęcamy jednocześnie do regularnej spowiedzi świętej,
która jest źródłem łaski uświęcającej i daje nam możliwość przyjmowania Ciała Pańskiego.
Ponadto, mając na uwadze dobro wiernych, obowiązujące rozporządzenia Rady Ministrów i przyjęte zasady sanitarne, w sprawowaniu sakramentu pokuty należy brać
pod uwagę:
a. prośbę penitenta, wobec której kapłan powinien umożliwić mu skorzystanie z sakramentu pokuty,
b. prośbę penitenta co do miejsca słuchania spowiedzi świętej (salka, zakrystia, konfesjonał, zawsze z zachowaniem dyskrecji i zobowiązań sanitarnych),
c. dopuszcza się spowiedź świętą w konfesjonale przy zachowaniu zaleceń sanitarnych (folia ochronna, dezynfekcja konfesjonału, maseczka ochronna penitenta, odległość penitentów oczekujących na spowiedź sakramentalną),
d. należy przypomnieć wiernym o stałych godzinach sprawowania sakramentu pokuty.
Wszystkich Księży prosimy, aby umożliwili wiernym przyjęcie Komunii świętej, także poza Mszą świętą, podając informację o dniu i godzinach jej udzielania (ogłoszenia parafialne, strona internetowa, itp.). Na wyraźną prośbę chorego, można udzielić Komunii świętej w domu chorego, z zachowaniem zasad sanitarnych.
II.
Wobec nowych wytycznych dotyczących ilości uczestników w kościele (1 osoba na 10
m2), należy podać ją wiernym do wiadomości w odniesieniu do konkretnego kościoła parafialnego i dojazdowego.

III.
W aktualnej sytuacji, Metropolita Przemyski postanowił zmodyfikować wcześniejszą
decyzję dotyczącą udzielania sakramentu bierzmowania. Decyzja o przystąpieniu do
sakramentu bierzmowania spoczywa na rodzicach dzieci nieletnich lub na kandydatach pełnoletnich. Podejmowanie decyzji jedynie przez katechetów, wikariuszy czy
księdza proboszcza jest wysoce nieroztropne i niestosowne.
Od 18 maja br. do czasu zakończenia pandemii, w porozumieniu z zainteresowanymi, pozostawiając im całkowitą swobodę i priorytet w podejmowaniu decyzji, można:
1. przenieść bierzmowanie (dla całej młodzieży lub dla jej części) na późniejszy, bardziej dogodny i bezpieczny czas;
2. zachować wcześniej ustalony lub wyznaczyć nowy termin bierzmowania dla tej
młodzieży, których rodzice (lub pełnoletni kandydaci) wyraźnie wyrażą taką wolę. W
takim przypadku, uroczystość może odbyć się z zachowaniem przepisów dotyczących zarówno ilości uczestników podczas liturgii w konkretnym kościele, jak i środków ochrony przed zarażeniem. W przypadku większej ilości uczestników bierzmowania, można zaplanować je w odpowiednich grupach na kilku Mszach świętych w
danym dniu.
W każdym przypadku należy, w celu ustalenia szczegółów, wcześniej skontaktować
się z wybranym Księdzem Biskupem.
IV.
Od 18 maja br. Kuria Metropolitalna, zachowując dotychczasową możliwość załatwiania spraw telefonicznie i poprzez e-mail, będzie przyjmować interesantów w
sprawach pilnych, wymagających osobistej obecności w godzinach 9.00 – 13.00 od
poniedziałku do piątku.
Sąd Metropolitalny pozostaje do odwołania zamknięty dla stron i jest z nim możliwy
wyłącznie kontakt telefoniczny.
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