ARCYBISKUP METROPOLITA
POZNAŃSKI
Poznań, dnia 13 marca 2020 roku
N. 1250/2020

DEKRET
w związku z zagrożeniem koronawirusem (2)
W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do
rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników
zgromadzeń do 50 osób, postanawiam dla Archidiecezji Poznańskiej, co następuje:
1. Podczas każdej Mszy św. może przebywać wewnątrz kościoła jednorazowo maksymalnie
do 50 osób. Na drzwiach wejściowych należy umieścić wyraźną informację na ten temat.
Należy policzyć osoby wchodzące do kościoła.
2. Zalecam też, aby parafie ze swoich świątyń – w miarę możliwości technicznych –
transmitowały w mediach społecznościowych niedzielną Mszę św. z homilią
duszpasterza, jak również codzienną wieczorną modlitwę różańcową.
3. Należy tworzyć w kościołach okazje do całodniowej adoracji Najświętszego Sakramentu
w ciszy, aby wierni mogli wstępować tam na modlitwę osobistą.
4. Między niedzielnymi Mszami św. kapłani winni pozostawać do dyspozycji wiernych,
którzy poproszą o wysłuchanie spowiedzi, udzielenie Komunii św. czy sakramentu
namaszczenia chorych. W dni powszednie duszpasterze winni proponować dodatkowe
okazje do spowiedzi.
5. Każdego dnia o godz. 20.30 duszpasterze – bez udziału wiernych – winni odmawiać w
kościele różaniec w intencji ochrony przed chorobami, za osoby posługujące chorym,
a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Wzywam wiernych, aby w tym samym czasie – w
duchowej łączności z kapłanami – odmawiali różaniec w swoich rodzinach. Modlitwa ta
będzie miała miejsce również na falach Radia Emaus.
6. Zawieszam do odwołania Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
w Archidiecezji Poznańskiej. Obraz przybędzie w do wszystkich parafii, w których
Nawiedzenie zostało odwołane, w terminie późniejszym.
7. Zawieszone są również nabożeństwa gorzkich żali, drogi krzyżowej i inne celebracje.
Nabożeństwo gorzkich żali z katedry poznańskiej będzie transmitowane w Radiu Emaus
w niedziele o godz. 16.00, a poza tym w Radiu Maryja i Telewizji TRWAM o godz.
17.00.
8. Zawieszone do odwołania są wizytacje kanoniczne parafii.
9. Odwołane zostaje najbliższe spotkanie księży dziekanów oraz spotkania wszystkich grup
stałej formacji kapłanów.
Pozostałe ustalenia – zawarte w Zarządzeniu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski oraz
w Dekrecie Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego z dnia 12 marca br. – nadal obowiązują.
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Najskuteczniejszym sposobem na zahamowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa – w
zgodnej opinii ekspertów – jest pozostanie w domu. Proszę więc wszystkich wiernych
o ograniczenie kontaktów z innymi ludźmi. W oczekiwaniu na Wielkanoc traktujmy Wielki
Post jako wyrzeczenie się działań, które mogą przyczynić się do rozwoju tej groźnej choroby.
Bardzo proszę kapłanów i wiernych, aby w duchu jedności podporządkowali się powyższym
zarządzeniom.

† Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

ks. prałat Ireneusz Dosz
Kanclerz Kurii

