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W ZWIĄZKU Z ZARZĄDZENIEM J.E. ARCYBISKUPA METROPOLITY 

CZĘSTOCHOWSKIEGO z dnia 25 marca 2020 r. l.dz. 440/5.1.1/2020  

w sprawie sprawowania sakramentów świętych oraz organizacji pracy 

duszpasterskiej w ostatnich tygodniach Wielkiego Postu, w Wielkim Tygodniu 

i w czasie Triduum Paschalnego w Archidiecezji Częstochowskiej. 

1. Udzielona została aż do odwołania, ogólna dyspensa od obowiązku 

uczestnictwa w Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane na wszystkich 

wiernych Archidiecezji Częstochowskiej oraz przebywających na jej terytorium.  
 

2. W duchu zarządzenia do Sakramentu Pokuty i Pojednania w Parafii Świętej 

Rodziny na Kalwarii w Praszce będzie można przystępować codziennie  

w dni powszednie od 30 marca do 11 kwietnia rano w godz. 9.00 – 9.30  

a popołudniu od 16.00 – 16.30 w kościele sanktuaryjnym oraz w kaplicy 

fatimskiej kościoła Świętej Rodziny. W pierwszy piątek 03 kwietnia spowiedź 

św. od. godz. 16.00 – 17.00. W niedziele palmową 05 kwietnia spowiedź 

święta będzie się odbywać tylko w kościele sanktuaryjnym od godz. 8.00 – 

12.00 i popołudniu od godz. 14.00 – 16.00. Wyjaśniając treść trzeciego 

przykazania kościelnego: „Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, 

przyjąć Komunię Świętą”, Konferencja Episkopatu Polski ustaliła, że okres,  

w którym obowiązuje to przykazanie, obejmuje czas od Środy Popielcowej  

(w tym roku: 26 lutego) do Niedzieli Trójcy Świętej (w tym roku: 7 czerwca).  

W tym wyjątkowym czasie spowiedź będzie się odbywać w klęczniku półgłosem 

z zachowaniem odpowiedniej odległości od spowiednika. Na czas rozgrzeszenia 

penitent winien uklęknąć. Spowiednik i penitent powinni być zwróceni  

w przeciwnych kierunkach, by zminimalizować ryzyko zakażeń. 
 

3. Komunia Święta i celebracja Eucharystii. Stosownie do obowiązujących 

obecnie przepisów prawa polskiego, w liturgii uczestniczyć może maksymalnie 

5 osób, przy czym do liczby tej nie wlicza się celebransa i koncelebransów oraz 

posługujących (tylko kilku niezbędnych). W przypadku pogrzebu nie wlicza się 

także obsługi pogrzebowej; 
 

4. Zawieszone zostają wizyty z komunią św. u chorych. Zachęcamy chorych do 

Komunii duchowej, jak również do ofiarowania swego cierpienia w intencji 

ustania pandemii koronawirusa  

 

5. W celu załatwienia spraw kancelaryjnych, jak też duszpasterskich  

i materialnych nr tel. 34/ 35 90 869. W razie nieodebrania połączenia prosimy 

o pozostawienie wiadomości głosowej, pozostawiając numer zwrotny. 
 

6. Uroczystości Pierwszych Komunii Świętych oraz liturgia z udzielaniem 

Sakramentu Bierzmowania młodzieży będą mogły być sprawowane dopiero 

po przywróceniu normalnego funkcjonowania szkół i parafii.  
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7. Celebracja sakramentu Chrztu Świętego odbywać się będzie poza Mszą 

Świętą. 
 

8. Celebracja sakramentu Małżeństwa może odbywać się tylko z udziałem 

nupturientów, świadków i ewentualnie jednej dodatkowej osoby; 
 

9. W przypadku pogrzebów, obowiązują wcześniej wydane zarządzenia  

co do jego przebiegu (wyłącznie trzecia stacja, msza święta bez trumny lub urny 

w dniu pogrzebu lub w innym dniu), z uwzględnieniem obecnego ograniczenia 

liczby uczestników do 5 osób. Rodzina osoby zmarłej musi zdecydować, kto 

będzie obecny podczas uroczystości pogrzebowych. Decyzje trudne, 

dramatyczne, ale aktualna sytuacja i obowiązujące prawo nie pozwala nam na 

żadne odstępstwa. 
 

10. WIELKI TYDZIEŃ I TRIDUUM PASCHALNE 

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej: Liturgia Mszy Św. tego dnia bez procesji. 

Zachowana zasada co do liczebności zgromadzenia, podobnie w Triduum 

Paschalnym: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę. 

W Wielki Czwartek nie będzie urządzony ołtarz wystawienia tzw. „Ciemnica”. 

W Wielki Piątek nie będzie urządzony ołtarz adoracji (zwany w tradycji polskiej 

„Grobem Pańskim”).  

W Wielką Sobotę nie odbędzie się tradycyjne święcenie pokarmów. Zamiast tego 

obrzęd błogosławieństwa posiłku w domu, przed śniadaniem wielkanocnym.  

 

11. Wigilia Paschalna i Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Nie odbędzie 

się rozpalanie ogniska, zapalenia świecy paschalnej, poświęcenia wody 

chrzcielnej lub wody do pokropienia. Nie odbędzie się procesja rezurekcyjna ani 

na zakończenie Liturgii Wigilii Paschalnej, ani na rozpoczęcie Mszy Świętej  

w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.  

Z uwagi na dynamikę wydarzeń i możliwość zaostrzenia lub złagodzenia niektórych 

przepisów prawa polskiego, mogą ulec zmianom dotychczasowe ustalenia. 

 

Duszpasterze 


