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Dekret w sprawie duszpasterstwa w stanie epidemii
Sosnowiec, 25 marca 2020r.
L.dz. 267/2020

W związku z trwającym stanem epidemii i najnowszymi zarządzeniami organów
państwowych, zgodnie z kan. 87 §1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa
Kanonicznego oraz w nawiązaniu do Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i
Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 marca br., Wskazań Prezydium Konferencji
Episkopatu Polski z dnia 21 marca br. oraz Komunikatu Przewodniczącego KEP
z dnia 24 marca br. udzielam wszystkim wiernym Diecezji Sosnowieckiej oraz
przebywającym na jej terenie dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy
Świętej w niedziele oraz w święta nakazane. Skorzystanie z dyspensy oznacza,
że nieobecność na Mszy Świętej niedzielnej i w święta nakazane w czasie
obowiązywania dyspensy nie jest grzechem. Dekret wchodzi w życie z dniem
dzisiejszym i obowiązuje do odwołania.

Ponadto zarządzam dla całej Diecezji Sosnowieckiej, co następuje:
1. Od dnia 25 marca w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może
uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por.
www.gov.pl), w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną.
Należy liczyć wchodzących, a na drzwiach kościołów trzeba wywiesić stosowną
informację, przekazując ją wiernym także drogą internetową. W ciągu dnia
kościoły winny być otwarte.
2. Jeśli przewidziano Mszę św. koncelebrowaną, to w celu umożliwienia
uczestnictwa w niej przedstawicielom rodzin zamawiających każdą z intencji
należy rozważyć odprawienie osobnych celebracji. Praktyka ta nie jest możliwa
w dniach Triduum Paschalnego.
3. W domach zakonnych w celebracjach uczestniczyć mogą jedynie mieszkańcy
domu, bez udziału osób postronnych.
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4. Podczas liturgii pogrzebowej można celebrować Mszę św. pogrzebową, w
której uczestniczyć będzie maksymalnie 5 osób. Trzeba o tym przypomnieć
rodzinie w czasie załatwiania formalności pogrzebowych. Jeśli będzie taka wola
rodziny można ograniczyć obrzędy pogrzebu wyłącznie do stacji przy grobie z
udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie większej niż 5 osób.
Jeśli okoliczności na to pozwalają, stację można poprzedzić procesją od bramy
cmentarnej.
W obecnej sytuacji nie ma również możliwości gromadzenia się na tradycyjnej
wspólnotowej modlitwie różańcowej w gronie sąsiadów i znajomych w
kościołach, kaplicach, a tym bardziej w domach. Pozostaje modlitwa rodzinna.
Mszę żałobną z udziałem wiernych należy odprawić, gdy ustanie stan epidemii,
po ustaleniu terminu z rodziną zmarłego.

5. Udzielanie sakramentu pojednania i pokuty:
a. Należy udostępnić wiernym numer telefonu i adres mailowy, poprzez który
można umówić się z duszpasterzem na indywidualną spowiedź.
b. Duszpasterze winni zachować dyspozycyjność wobec wiernych, którzy
zwrócą się z prośbą o spowiedź.
c. Spowiedź winna mieć miejsce w osobnych pomieszczeniach, umożliwiających
sprawowanie sakramentu z zachowaniem większej odległości między penitentem
a spowiednikiem, lub – w razie takiej niemożliwości – w często
dezynfekowanych otwartych konfesjonałach. Także tam gdzie sprawuje się
sakrament pokuty i pojednania nie może być więcej niż 5 osób.
d. Osoby, które nie mają możliwości przystąpienia do spowiedzi, należy pouczyć
o praktyce aktu żalu doskonałego i konieczności przeżycia sakramentu po
ustaniu przeszkody.
e. Po ustaniu epidemii we wszystkich parafiach zorganizować należy spowiedzi
parafialne.

3

6. Pamiętając o zakazie odwiedzania osób będących w kwarantannie domowej,
wiernym, którzy indywidualnie o to poproszą, należy udzielać Komunii św. poza
liturgią, z wyjątkiem:
a. Wielkiego Piątku, kiedy to Komunii św. można udzielić poza liturgią tylko
chorym, którzy o to poproszą.
b. Wielkiej Soboty, kiedy można udzielać Komunii św. poza liturgią jedynie jako
Wiatyku. Przypominam, że przepisy państwowe wykluczają kontakt z osobami
przechodzącymi kwarantannę, w związku z tym kapłani nie powinni się do nich
udawać, za wyjątkiem osób umierających.
7. Przypominam wszystkim, których obowiązuje wprowadzenie w życie
powyższego dekretu, że uwzględniając powagę sytuacji oraz naszą
odpowiedzialność za wiernych, zgodnie z kan. 273 i 274 par. 2 KPK, osoby te
powinny zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, ze
świadomością konsekwencji wynikających z prawa świeckiego i kościelnego.
Serdecznie dziękuję kapłanom za ich posługę w niełatwych okolicznościach
epidemii, a wszystkim wiernym za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do
zarządzeń. Mam nadzieję, że obecna sytuacja przeżywana przez nas wszystkich
w duchu wiary, przyniesie dobre owoce w życiu całej wspólnoty Kościoła.
Proszę wszystkich, aby nie ustawali w wysiłku duchowego łączenia się ze
Zbawicielem, a cierpienia, których teraz szczególnie doświadczają, zechcieli
składać Panu Bogu jako duchową ofiarę w intencji zatrzymania epidemii i
odnowy duchowej społeczeństwa.
Wszystkim z serca błogosławię.
+Grzegorz Kaszak Biskup Sosnowiecki

