
WSKAZANIA DIECEZJALNE 

DLA DUCHOWIEŃSTWA I WIERNYCH 

NA WIELKI TYDZIEŃ 2021 
 

NIEDZIELA PALMOWA 
 

Zgodnie z zaleceniem Kongregacji, w Niedzielę Palmową w tym roku upamiętnienie 

wjazdu Pana do Jerozolimy powinno być obchodzone wewnątrz budynku sakralnego.  

 

W kościołach katedralnych należy zastosować drugą formę przewidzianą przez Mszał 

Rzymski, zaś w kościołach parafialnych, oraz w innych miejscach trzecią. 

 

W Polsce oprócz zwykłej formy drugiej jest jeszcze uproszczona forma  druga  

z poświęceniem palm), którą można stosować także w kościołach niekatedralnych. 

 

W II formie i w uproszczonej drugiej formie dla Polski jest możliwość procesyjnego 

przejścia z palmami od bramy kościoła do prezbiterium kapłana i asysty.  W czasie 

pandemii procesja ta powinna mieć wymiar skromny, z udziałem jedynie asysty. 

 

MSZA KRZYŻMA 
 

Msza Krzyżma odbędzie się katedrze w Gliwicach z udziałem wyznaczonych kapłanów 

i wiernych. Obecni kapłani w imieniu całego duchowieństwa odnowią przyrzeczenia 

kapłańskie. Szczegółowe informacje zostaną przekazane w późniejszym terminie. 
 

MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ 
 

Należy zrezygnować z przygotowania ozdobnej kaplicy adoracji. Zaleca się  

przygotowanie skromnej kaplicy adoracji. 

 

W tym roku pomija się obrzęd obmycia nóg. 

 

Można poprowadzić procesję przechodząc do kaplicy adoracji, w uproszczonej formie, 

bez udziału wiernych. 

 

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ 
 

Podtrzymuje się tradycję urządzania Grobu Pańskiego, rezygnując z okazałej dekoracji. 

Należy bardziej wyeksponować i oświetlić monstrancję niż figurę Chrystusa leżącego  

w grobie. Należy też dbać, aby wystawiony Najświętszy Sakrament znajdował się  

w godnym i bezpiecznym miejscu, oraz aby dekoracja nie odciągała uwagi od Chrystusa 

obecnego w Eucharystii. 
 



Liturgię Męki Pańskiej sprawuje się jak zwykle według schematu podanego w Mszale 

rzymskim (s. 133-147), uwzględniając wskazania wynikające z panującej epidemii: 

 

W modlitwie powszechnej po wezwaniu 9 należy dołączyć wezwanie wraz z oracją 

końcową, zatwierdzone dla Polski przez Kongregację Kultu Bożego w r. 2020: 

 

9b. ZA UDRĘCZONYCH W OKRESIE EPIDEMII 

 

Módlmy się za wszystkich udręczonych trwającą epidemią, aby nasz Bóg i Pan 

przywrócił chorym zdrowie, dał siły tym, którzy się nimi opiekują, pocieszył 

płaczące rodziny, a zmarłym dał pełnię odkupienia.  

 

Modlitwa w ciszy. Po niej kapłan śpiewa: 

 

Wszechmogący wieczny Boże, w Tobie słaba ludzkość ma najlepszą obronę,  

† prosimy Cię, wejrzyj łaskawie na znużenie Twoich dzieci, które przygniata boleść 

gwałtownego utrapienia; * w Twojej łasce ulżyj cierpieniu chorych; udziel sił tym, 

którzy im służą; daj wieczny odpoczynek zmarłym i spraw, aby w tych 

nieszczęśliwych dniach wszyscy mogli odnaleźć pociechę w Twoim miłosierdziu. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen. 

 

 

Zalecana jest pierwsza forma wniesienia Krzyża i odsłonięcie jego ramion  

w prezbiterium. 

 

Podczas Adoracji Krzyża tylko przewodniczący może dokonać oddania czci przez 

pocałunek. Pozostali adorują Krzyż przez podejście i przyklęknięcie lub skłon,  

z zachowaniem odpowiedniej odległości między uczestnikami. Należy pouczyć 

wiernych, by nie całowali Krzyża. 

 

Jeśli celebracja jest transmitowana, to z myślą o osobach łączących się z domów, 

celebrans na zakończenie adoracji powinien podnieść Krzyż i tak go trzymać przez 

pewien czas w milczeniu, aby wierni mogli oddać duchowo cześć Krzyżowi. 

 

Należy pozostawić krzyż i świece w prezbiterium, aby wierni mogli adorować 

krzyż z właściwej odległości. W okresie epidemii zakazuje się adoracji przez 

ucałowanie i dotykanie. 

 

Jeśli to możliwe można urządzić nocną adorację Najświętszego Sakramentu  

w Wieki Piątek, aby wierni mogli przeżywać w odpowiednio małej grupie  

na rozważaniu tajemnicy paschalnej. 

 



WIELKA SOBOTA 
 

Podobnie jak w roku ubiegłym, także w tym roku, zabrania się duszpasterzom 

organizowania tradycyjnego błogosławienia pokarmów na stół wielkanocny. Wiernym 

należy natomiast zaproponować obrzęd Błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem 

wielkanocnym, zgodnie z księgą: Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów 

diecezji polskich, t. 2, Katowice 2001, nn. 1347 – 1350 którego tekst należy umieścić na 

stronach internetowych parafialnych albo w gazetkach parafialnych.  

 

Należy umożliwić wiernym w Wielką Sobotę adorację Najświętszego Sakramentu przy 

tzw. Grobie Pańskim.  

 

WIGILIA PASCHALNA 
 

W przygotowaniu Wigilii Paschalnej należy uwzględnić następujące ograniczenia: 

 

Liturgia zaczyna się wewnątrz kościoła. 

 

Do poświęcenia ognia można użyć zwykłej świecy (od niej zapala się paschał). 

 

Wigilię Paschalną można zakończyć procesją rezurekcyjną. Należy ją odprawić  

w skromniejszej formie, pod warunkiem przestrzegania przepisów i ograniczeń 

dotyczących ilości i dystansu wiernych.  

 

W liturgii chrzcielnej należy zachować odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. 

Można zachować poświęcenie wody i pokropienie zgromadzonych (pokropienia 

należy dokonać od ołtarza),  

 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA 
 

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego przed pierwszą Mszą poranną może odbyć 

się skromna procesja rezurekcyjna, z zachowaniem przepisów Mszału i pod warunkiem 

przestrzegania przepisów i ograniczeń dotyczących ilości i dystansu wiernych.  

 

W związku z odwołaniem tradycyjnego święcenia pokarmów, proponuje się wiernym 

obrzęd błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym, zgodnie  

z Księgą „Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, 

Katowice 2001, nry 1347-1350.  

 

 

 

 

 



INNE WSKAZANIA 

 

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PROCESJI I ZNAKÓW 

 

Jeśli zachowuje się tradycyjne procesje Wielkiego Tygodnia (procesja z palmami, 

procesja z Najświętszym Sakramentem w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek), powinny 

one w tym czasie odbywać się w formie skromniejszej, jedynie z udziałem celebransa  

i asysty, tak aby wierni mogli pozostać na swoich miejscach. Uwagi dotyczące procesji 

rezurekcyjnej zostały przedstawione wyżej. 

 

Znak pokoju wypada ograniczyć do skłonu głowy. 

 

W czasie pandemii wypada wszelkie pocałunki liturgiczne zastąpić gestem skłonu: 

ucałowanie ołtarza, księgi, a także wszystkie pocałunki liturgiczne w starszej formie 

rytu rzymskiego. W Wielki Piątek tylko celebrans całuje Krzyż. 

 

Duszpasterze powinni rozeznać, czy można bezpiecznie stosować pokropienia 

liturgiczne. Pokropienie nie musi mieć charakteru rozbudowanego i nie musi oznaczać 

dotarcia z wodą do każdego uczestnika liturgii, można np. pokropić lud stojąc  

w miejscu. Jeśli uzna się, że trzeba zaniechać pokropień, wypada w odpowiednim 

momencie wykonać nad ludem znak krzyża,  używając właściwej modlitwy (np.  

w czasie błogosławieństwa gałązek).  

 

KOMUNIA ŚW. POZA CELEBRACJAMI 

 

W czasie epidemii na indywidualną prośbę wiernego należy chętnie udzielać Komunii 

św. poza Mszą, zwłaszcza przy okazji spowiedzi indywidualnej, zgodnie z rozeznaniem 

duszpasterskim. 

 

ZASADY DOTYCZĄCE DUSZPASTERSTWA CHORYCH 

 

W okresie ograniczonego kontaktu fizycznego można skorzystać z możliwości 

namaszczenie bez bezpośredniego dotyku, przy użyciu narzędzi, np. bawełnianego 

patyczka albo jednorazowych rękawiczek ochronnych (zob. Kan. 1000 § 2). 

 

Komunię św. poza główną celebracją w Wielki Czwartek i Wielki Piątek można zanosić 

jedynie chorym i umierającym, natomiast w Wielką Sobotę wyłącznie umierającym. Od 

tej zasady Stolica Apostolska nie udzieliła wyjątków nawet na okres pandemii. 
 

 



ODPUSTY 

 

Penitencjaria Apostolska udzieliła odpustu specjalnego wiernym dotkniętym chorobą 

zakaźną spowodowaną koronawirusem, a także pracownikom służby zdrowia, 

członkom rodzin i wszystkim tym, którzy opiekują się osobami zakażonymi. 

Warunkiem uzyskania takiego odpustu jest brak przywiązania do grzechu oraz 

duchowa łączność poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, 

odmawianiem Różańca Świętego, pobożną praktyką Drogi Krzyżowej lub innymi 

formami pobożności. A także wtedy, gdy wierni przynajmniej odmówią Wyznanie 

Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, „ofiarując tę 

próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych 

warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca 

Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe”. 

 

Dla osób, które ze względu na niemożność uczestniczenia w liturgii, dokonują aktu 

Komunii duchowej, Kościół przewidział odpust cząstkowy za dołączenie do tego aktu 

modlitwy „Duszo Chrystusowa”. 

 

Korzystanie z łask odpustu udzielanych przez Kościół w czasie pandemii może być 

wyrazem miłości szczególnie wobec zmarłych ofiar pandemii. 
 

MODLITWA O USTANIE PANDEMII 

 

Zaleca się zachowanie zwyczaju śpiewania „Suplikacji” na zakończenie liturgii 

Wielkiego Tygodnia, a także w kolejnych tygodniach epidemii po Mszach Świętych  

i nabożeństwach.  

 

Wypada korzystać o ile to możliwe, z nowego formularza mszalnego „W okresie 

pandemii”. 

 

 

Biskup Andrzej Iwanecki 

Wikariusz Generalny 

 

 

Gliwice, 17.03.2021 r. 

 


