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I. Zasady udzielania Komunii św. – przypomnienie 

Przypominamy, że w związku z nasilającą się pandemią koronawirusa w diecezji 

obowiązują aktualnie następujące zasady przy udzielaniu Komunii św.: 

 Jeśli podczas celebracji jest dwóch lub więcej szafarzy, przynajmniej jeden z nich 

udziela Komunii św. wiernym do ust, i przynajmniej jeden na dłoń. 

 Jeśli jest tylko jeden szafarz, należy poprosić wiernych o ustawianie się w dwóch 

rzędach (miejscach) w zależności od sposobu przyjmowania Komunii św.: szafarz 

najpierw udzieli Komunii św. wiernym na dłoń, a dopiero potem do ust. 

 Wszyscy szafarze udzielają Komunii św., mając zasłonięte usta i nos.  

 Wszyscy szafarze przed i po rozdzielaniu Komunii św. dezynfekują swoje dłonie. 

 O powyższych zasadach należy poinformować wiernych. 

Przepisów te należy bezwzględnie przestrzegać, pozostawiając wiernym całkowitą 

wolność wyboru formy przyjmowania Komunii św.  

 

II. Normy sanitarne – przypomnienie 

Przypominamy, że aktualnie w strefie żółtej i czerwonej obowiązuje zakrywanie nosa 

i ust przez osoby uczestniczące w uroczystościach religijnych. Jeżeli wydarzenie odbywa się 

na zewnątrz należy zachować dystans 1,5 m i zakryć usta i nos. W kościołach obowiązuje 

także limit osób: 

 w strefie żółtej –  1 osoba na 4m2, 

 w strefie czerwonej – 1 osoba na 7m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 
1,5 m. 

 

III. Dyspensa – przypomnienie 

Przypominamy, że biskup diecezjalny udzielił ogólnej dyspensy od obowiązku 

uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane wszystkim przebywającym w 

tzw. „strefie czerwonej” w okresie jej obowiązywania.  

Dyspensa dotyczy wiernych Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, a także katolików 

przebywających na jej terytorium. 

W przypadku zbyt dużej liczby wiernych podczas Eucharystii w obszarze żółtym, 

możliwe są następujące rozwiązania: 

– wierni mogą uczestniczyć we Mszy św. na zewnątrz świątyni (zachowując podane 

wyżej normy sanitarne), 

– dysponując własnymi środkami transportu uczestniczą we Mszy św. w innych 

większych kościołach, zwłaszcza w parafiach miejskich, 

– proboszcz, na mocy kan. 1245 KPK, może dla słusznej przyczyny udzielić w 

poszczególnych przypadkach dyspensy od obowiązku zachowania dnia świątecznego 

lub dnia pokuty. 

 

IV. Uroczystość Wszystkich Świętych 

Uwzględniając specyfikę swoich parafii i kierując się obowiązującymi normami 

sanitarnymi oraz względami bezpieczeństwa epidemicznego, proboszczowie we własnym 

zakresie rozważą i podejmą decyzję o sprawowaniu lub odwołaniu Mszy św. na cmentarzu w 

uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada. 

W obu przypadkach należy zatroszczyć się o umożliwienie wiernym bezpiecznego udziału 

w Eucharystii oraz zachęcić do rozłożenia odwiedzin grobów swoich bliskich na całą „oktawę” 

Uroczystości. 
 


