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Rozporządzenie szczegółowe abp. Wojciecha Polaka Prymasa Polski, 

dotyczące celebracji liturgii w Wielkim Tygodniu 
oraz podczas Triduum Paschalnego 

na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej w czasie stanu epidemii 
 

Mając na uwadze dokumenty Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 
z dnia 19 i 25 marca 2020 roku oraz Wskazania Prezydium Konferencji Episkopatu Pol-
ski z dnia 21 marca 2020 roku przekazuję Rozporządzenie szczegółowe dotyczące cele-
bracji liturgii w Wielkim Tygodniu oraz podczas Triduum Paschalnego.  

 

I. Uczestniczenie w liturgii   

1. Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych nadal obowiązuje prawo na pod-
stawie którego w liturgii nie może uczestniczyć więcej niż 5 osób, wyłączając z 
tej liczby osoby sprawujące posługę. Przypominam, że Msze Święte mają być 
sprawowane bez udziału innych wiernych, a jedynie z uczestnictwem osób 
związanych z intencją danej Mszy Świętej. W Liturgii Wielkiego Piątku niech 
uczestniczą przedstawiciele grup parafialnych (maksymalnie 5 osób). 
 

2. Przypominam o udzielonej przeze mnie dyspensie wszystkim wiernym archidie-
cezji gnieźnieńskiej od uczestnictwa w Mszach Świętych niedzielnych i świą-
tecznych.  
 

3. W Wielkim Tygodniu i podczas Triduum Paschalnego zalecam utrzymanie tra-
dycyjnych godzin zaplanowanych w parafii celebracji. Należy powiadomić para-
fian o czasie ich rozpoczęcia, ażeby mogli włączyć się duchowo w modlitwę w 
swoich domach, korzystając również z organizowanych transmisji. Dostępna bę-
dzie również transmisja z Katedry Gnieźnieńskiej na stronie internetowej naszej 
archidiecezji (Msza Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek i Liturgia na cześć 
Męki Pańskiej w Wielki Piątek o godz. 18.00, Wigilia Paschalna o godz. 20.00, 
Msza w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego godz. 10.00). 
 
Gorąco zachęcam do jedności w modlitwie i do przeżywania w duchowej łącz-
ności liturgii tych dni. W Wielki Piątek zachęcam do adoracji Krzyża w domach. 
 

4. Liturgie Triduum Paschalnego mogą być sprawowane wyłącznie w kościołach 
parafialnych. Wyrażam zgodę, aby liturgie te mogły być sprawowane również w 
kaplicach domów zakonnych, Seminarium Duchownego, jednak bez udziału 
wiernych przychodzących z zewnątrz. 
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5. W ciągu dnia kościoły winny być otwarte, aby wierni mieli możliwość ich na-
wiedzenia i adoracji Najświętszego Sakramentu. 
 

II. Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej i Wielki Tydzień 

1. Upamiętnienie wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy powinno być obchodzone 
wewnątrz kościoła. Należy zastosować trzecią  formę przewidzianą przez Mszał 
Rzymski. 

2. Przypominam, że na wypełnienie przykazania kościelnego dotyczącego przyję-
cia Komunii Świętej w okresie wielkanocnym jest czas do Uroczystości Trójcy 
Przenajświętszej (7 czerwca 2020 roku). Dlatego proszę, aby wierni wzięli pod 
uwagę możliwości parafii oraz zdrowie szafarzy sakramentu pokuty i roztropnie 
zaplanowali przystępowanie do spowiedzi i jeśli to możliwe przystąpili do niej 
w czasie późniejszym.  

3. Korzystajmy z daru odpustów. Stolica Apostolska wiernym dotkniętym chorobą 
zakaźną spowodowaną koronawirusem, a także pracownikom służby zdrowia, 
członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także 
poprzez modlitwę, opiekują się nimi, udziela daru specjalnych odpustów (Dekret 
Penitencjarii Apostolskiej odnośnie przyznania specjalnych odpustów dla wiernych w 
obecnej sytuacji pandemii, z dnia 20 marca 2020 roku). 

 

III. Wielki Czwartek 

1. Z powodu zaistniałej sytuacji Msza Krzyżma będzie celebrowana w późniejszym 
terminie. Tym niemniej zachęcam kapłanów do modlitwy za siebie nawzajem i 
do prywatnego odnowienia przyrzeczeń kapłańskich.      

2. Proszę nadal korzystać ze świętych Olejów pobłogosławionych przed rokiem. 

3. Zgodnie z najdawniejszą tradycją Kościoła w Wielki Czwartek nie wolno odpra-
wiać Mszy Świętych bez udziału ludu. Na mocy Dekretu Kongregacji ds. Kultu 
Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 25 marca 2020 roku, w tym roku ka-
płani mają wyjątkowo możliwość odprawiania Mszy Świętej w odpowiednim 
miejscu, bez udziału ludu. 

 

IV. Triduum Paschalne 

1. Msza Wieczerzy Pańskiej                                                                                           
Obmycie stóp, które jest już opcjonalne, należy pominąć. Na zakończenie Mszy 
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Świętej należy również pominąć procesję, natomiast Najświętszy Sakrament na-
leży przechować w tabernakulum. 

W związku z powyższym należy konsekrować dodatkową hostię (do wystawie-
nia w monstrancji), a podczas śpiewu Baranku Boży należy przynieść cyborium z 
tabernakulum. Po Komunii należy pozostawić Najświętszy Sakrament na ołtarzu 
(umieszczając konsekrowaną hostię w cyborium).  

Po modlitwie po Komunii kapłan klęka przed ołtarzem. Wszyscy śpiewają hymn 
Sław, języku, tajemnicę. Po zakończeniu śpiewu kapłan otrzymuje welon i zanosi 
Najświętszy Sakrament do tabernakulum. Następnie w ciszy udaje się do zakry-
stii. 

W tym roku nie przygotowuje się Ciemnicy.  
 

2. Liturgia na cześć Męki Pańskiej 
W modlitwie powszechnej, jako przedostatnie wezwanie, proszę zawrzeć inten-
cję za znajdujących się w sytuacji zagrożenia, chorych i zmarłych (zob. Załącznik 
1). 
 
Należy zastosować pierwszą formę ukazania Krzyża przewidzianą przez Mszał 
Rzymski. Akt adoracji Krzyża przez pocałunek należy ograniczyć wyłącznie do 
celebransa. Wszyscy obecni niech adorują Krzyż, trzymany przez celebransa, 
przez dłuższą chwilę klęcząc i śpiewając jedną z pieśni zaproponowanych w 
Mszale Rzymskim. 
 
Po Komunii należy pozostawić Najświętszy Sakrament na ołtarzu. Po modlitwie 
po Komunii kapłan klęka przed ołtarzem. Wszyscy śpiewają Suplikacje. Po za-
kończeniu śpiewu kapłan odmawia modlitwę Panie Jezu Chryste, nasze zmar-
twychwstanie i życie. Następnie otrzymuje welon i zanosi Najświętszy Sakrament 
do tabernakulum. Po krótkiej adoracji w ciszy udaje się do zakrystii. 
 
W tym roku nie przygotowuje się Grobów Pańskich. Z uwagi na możliwość je-
dynie indywidulanego nawiedzenia kościoła i osobistej adoracji nie wystawia się 
Najświętszego Sakramentu w monstrancji. 
 

4. Wielka Sobota 
Nie wolno organizować tradycyjnego obrzędu błogosławienia pokarmów. Za-
miast niego proszę, aby wierni przed śniadaniem wielkanocnym w gronie ro-
dzinnym uczestniczyli w uroczystym błogosławieństwie, które niech poprowa-
dzi ojciec rodziny lub inna osoba (zob. Załącznik 2).  
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Duszpasterzy proszę o umieszczenie tekstu błogosławieństwa na stronach inter-
netowych parafialnych lub ewentualne powielenie go i wyłożenie w kościołach. 
 

5. Wigilia Paschalna w Wielką Noc – Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania 
Pańskiego 
Liturgia światła – należy opuścić przygotowanie i rozpalenie ogniska. Kapłan 
stojąc przed ołtarzem rozpoczyna liturgię jak zwykle. Poświęca ogień palącego 
się np. znicza, przygotowuje paschał i zapala go mówiąc Niech światło Chrystusa... 
Opuszcza się procesję. Po wypowiedzeniu powyższych słów zapala się wszyst-
kie światła w kościele, a paschał umieszcza się na świeczniku. Następnie ma 
miejsce śpiew orędzia wielkanocnego. 
 
Liturgia słowa – Należy odczytać dwa lub trzy czytania ze Starego Testamentu. 
Nie można opuścić czytania z 14. rozdziału Księgi Wyjścia (3. Czytanie). Dalej 
odczytuje się Epistołę oraz Ewangelię. 
 
Liturgia chrzcielna – w tej części Wigilii Paschalnej należy dokonać tylko Od-
nowienia przyrzeczeń chrztu (Mszał Rzymski, Wigilia Paschalna p. 46) bez po-
kropienia.   
 
Zakończenie – gdy nie ma Rezurekcji, w tych nadzwyczajnych okolicznościach 
należy dokonać wystawienia Najświętszego Sakramentu, odśpiewać hymn Ciebie 
Boga, wysławiamy. Po zakończonym śpiewie kapłan winien odmówić modlitwę 
przewidzianą przez Mszał Rzymski (Wigilia Paschalna p. 62) i pobłogosławić, a 
następnie wyjść z Najświętszym Sakramentem przed kościół i pobłogosławić pa-
rafię. 
 

6. Rezurekcja - Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego  

Tam, gdzie odprawia się Rezurekcję, należy na rozpoczęcie wykonać uroczysty 
śpiew  na cześć Chrystusa Zmartwychwstałego i dokonać wystawienia Najświęt-
szego Sakramentu na ołtarzu. Po chwili adoracji w ciszy należy zaśpiewać Wesoły 
nam dzień lub Chrystusa zmartwychwstan jest a następnie Przed tak wielkim Sakra-
mentem. Po zakończonym śpiewie kapłan winien odmówić modlitwę przewi-
dzianą przez Mszał Rzymski (Procesja rezurekcyjna rano p. 70) i pobłogosławić, 
a następnie wyjść z Najświętszym Sakramentem przed kościół i pobłogosławić 
parafię. 

Następnie celebrans z miejsca przewodniczenia, opuściwszy akt pokuty, wpro-
wadza wiernych w liturgię (Mszał Rzymski, Procesja rezurekcyjna rano p. 72), po 
czym ma miejsce śpiew hymnu Chwała na wysokości Bogu. Hymn Ciebie Boga, wy-
sławiamy należy zaśpiewać po Komunii. 
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Choć w tym roku będziemy przeżywali Pamiątkę Męki, Śmierci i Zmartwychwstania 
Jezusa Chrystusa w sposób tak niezwykle ograniczony, to jednak głęboko wierzę, że 
będzie to dla nas wszystkich święty czas. Kiedy kobiety przyszły do grobu po szabacie i 
zastały go pustym, były zaniepokojone i pełne obaw, dopóki nie usłyszały słów anio-
łów. My już wiemy, że pusty grób nie jest powodem do lęku, lecz znakiem Zmar-
twychwstania Pańskiego. Niech zatem nie smuci nas owa ograniczoność w celebracji 
liturgii, a słowa naszego Pana – gdzie dwaj albo trzej zbierają się w imię moje, tam je-
stem pośród nich (por. Mt 18, 20) – niech w tym szczególnym czasie napełniają nasze 
serca otuchą i nadzieją. 
 
 
Postanowienia Rozporządzeń z dnia 19 i 25 marca 2020 roku zostają utrzymane w mocy, 
o ile nie stoją w sprzeczności z postanowieniami niniejszego Rozporządzenia. 
 
 
 
 
 
 

† Wojciech Polak 
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński 

Prymas Polski 
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        Kanclerz Kurii 
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