
Wskazania Biskupa Diecezjalnego Edwarda Dajczaka, dotyczące odpowiednich zachowań w czasie 

epidemii SARS-CoV-2 -Wielki Tydzień i Triduum Paschalne- (nr 5 z dnia 3.04.2020 r.) 

 

Wskazania, dotyczące liturgii Wielkiego Tygodnia, zawiera dekret Kongregacji do spraw Kultu Bożego 

i Dyscypliny Sakramentów z 19 marca 2020 r. oraz wskazania z 25 marca 2020 r. i nota z 26 marca 

2020 r. W Wielkim Tygodniu zalecam utrzymanie tradycyjnych godzin celebracji, zaplanowanych w 

parafii, choć będą sprawowane bez obecności wiernych. Gorąco zachęcam do celebrowania liturgii w 

tych samych godzinach, co w katedrze. Będzie to wyjątkowy znak naszej jedności w tym 

niespokojnym czasie. Zachęcam wiernych świeckich do uczestnictwa w celebracjach Wielkiego 

Tygodnia za pośrednictwem mediów, a także do podjęcia w tych dniach szczególnie intensywnej 

modlitwy rodzinnej. 

Proszę wszystkich wiernych, aby w Wielką Środę wieczorem w swoich domach przeżyli rodzinne 

nabożeństwo pojednania w oparciu o przygotowany rytuał. W kontekście utrudnionego dostępu do 

sakramentu pokuty i pojednania, ta wspólna modlitwa pokutna może być ważnym wydarzeniem na 

drodze wielkopostnego nawrócenia i przygotowaniem do świętowania męki, śmierci i 

zmartwychwstania Chrystusa. 

Wiernych świeckich zachęcam, by zamiast zwyczajowego nawiedzenia Najświętszego Sakramentu w 

ołtarzu adoracji, pomodlili się w gronie rodzinnym, łącząc się ze Zbawicielem w godzinie Jego konania 

w Ogrójcu. 

Proszę wszystkich wiernych, aby w Wielki Piątek wyeksponowali w swoich domach Krzyż. W tym 

dniu można uzyskać odpust zupełny za rozważanie przez pewien czas (na przykład przez kwadrans), 

Męki i Śmierci Pana Jezusa. Zachęcam więc do odprawienia w domu drogi krzyżowej i modlitwy 

osobistej lub rozważania fragmentu Pisma św. z opisem Męki Pańskiej. 

Wielka Sobota Należy pominąć tradycyjny obrzęd błogosławienia pokarmów i wody w kościołach, 

kaplicach i innych miejscach. Zamiast tego trzeba zaproponować wiernym obrzęd błogosławieństwa 

pokarmów w domu przed śniadaniem wielkanocnym (załącznik nr 3). Proszę o umieszczenie go na 

internetowej stronie parafialnej, ewentualnie powielić i wyłożyć w kościele. W Wielką Sobotę 

trwajmy w naszych domach w wyciszeniu i skupieniu, jednocząc się przez modlitwę z Chrystusem 

pogrzebanym i udającym się do otchłani, aby wyzwolić nas z niewoli grzechu i śmierci. 

Wiernych świeckich, którzy będą uczestniczyli w celebracji Wigilii Paschalnej za pośrednictwem 

mediów, zachęcam, by na czas odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych zapalili świece, wspominając, że 

właśnie przez ten sakrament Chrystus przeprowadził nas ze śmierci do nowego życia 

 


