
Zarządzenie Biskupa Siedleckiego  

KAZIMIERZA GURDY  

w związku ze zmianami przepisów państwowych  

w trwającym stanie epidemicznym 

 

W związku z zapowiedzią łagodzenia obostrzeń, obowiązujących w naszym kraju w czasie 

trwania epidemii koronawirusa, które wejdą w życie z dniem 18 maja br. zarządzam co 

następuje:  

1. Od 17 maja br. liczba osób uczestniczących we Mszy Św. lub innym obrzędzie 

religijnym uzależniona jest od powierzchni świątyni (jedna osoba na 10 m
2
). Proszę 

Księży Proboszczów o przeprowadzenie odpowiednich wyliczeń i zakomunikowanie 

wiernym nowych danych. Należy umieścić je na drzwiach wejściowych kościoła, 

na stronach internetowych, podać je w ogłoszeniach parafialnych i wywiesić 

w gablotach.  

2. Proszę Księży Proboszczów o poinformowanie swoich wiernych o obowiązku 

wynikającym z trzeciego przykazania kościelnego: Przynajmniej raz w roku w Okresie 

Wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą. Równocześnie przypominam, że należy 

w tym celu zorganizować dodatkowe dyżury spowiednicze i poinformować wiernych 

o podjętych środkach ostrożności, zgodnych z obowiązującymi przepisami.  

3. Informuję, że nadal można korzystać ze specjalnych odpustów na podstawie Dekretu 

Penitencjarii Apostolskiej o specjalnym odpuście z dnia 20.03.2020 roku. 

Jednocześnie przypominam, że do odwołania obowiązuje dyspensa od uczestnictwa 

we Mszy Św. niedzielnej i w uroczystościach, udzielona przeze mnie dn. 14.03.2020 

roku. 

4. Uwzględniając zmiany w rozporządzeniu władz państwowych dotyczące częściowego 

przywrócenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach i placówkach 

oświatowych, informuję o możliwości przeprowadzenia Uroczystości Pierwszej 

Komunii Świętej przed wakacjami. Polecam Księżom Proboszczom podjęcie rozmów 

z rodzicami, w celu zaproponowania terminów przedwakacyjnych oraz 

powakacyjnych (dla rodziców, którzy zdecydują się na zorganizowanie tej 

Uroczystości w późniejszym czasie). Ze względu na obowiązujące obostrzenia należy 

Uroczystość tę przeprowadzić w grupach – zgodnie z przepisami państwowymi 

i liturgicznymi. Według ustalonych grup dzieci winne przeżyć Biały Tydzień. Bardzo 

proszę, aby rodzice i katecheci dołożyli wszelkich starań w przygotowaniu dzieci 

do godnego przeżycia Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej oraz Białego 

Tygodnia.  

5. Informuję Księży Proboszczów, że na tych samych zasadach należy przywrócić 

przygotowanie i przystąpienie młodzieży do Sakramentu Bierzmowania. Decyzję 

o dopuszczeniu kandydata do Sakramentu Wtajemniczenia Chrześcijańskiego 



podejmuje Ksiądz Proboszcz. Na dwa tygodnie przed Bierzmowaniem należy przesłać 

(drogą mailową) wypełniony nowy formularz Protokołu wizytacji oceniającej 

katechezę parafialną przygotowującą do sakramentu bierzmowania do Wydziału 

Nauczania Katechetycznego. 

6. W związku ze zmianami przypisów państwowych (co do ilości i wieku gromadzących 

się osób) zalecam, aby w parafiach przywrócić spotkania formacyjno-duszpasterskie 

prowadzone w grupach, ruchach i stowarzyszeniach. W tym celu należy wykorzystać 

powierzchnię sakralną kościoła.  

7. Coroczne Diecezjalne Czuwanie Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Siedleckiej 

odbędzie się w parafii Ducha Świętego w Siedlcach dn. 30.05.2020 roku. Podkreślając 

wagę Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, bardzo proszę Księży Proboszczów 

o zorganizowanie czuwania także na poziomie parafialnym.  

8. Oznajmiam o wznowieniu nauk przedmałżeńskich w domu rekolekcyjnym 

w Siedlanowie. Ponadto informuję, że dn. 31.05.2020 r. odbędzie się Diecezjalna 

Pielgrzymka Kobiet do Pratulina przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi 

obostrzeniami państwowymi. Będzie ona transmitowana online za pośrednictwem 

Katolickiego Radia Podlasie.  

9. Przypominam, że od dnia 1.06.2020 r. obowiązuje nowy formularz protokołu rozmów 

kanonicznych przed zawarciem Sakramentu Małżeństwa. Jest on do nabycia 

w Księgarni Diecezjalnej.  

10. Dziękuje wszystkim kapłanom za odważne towarzyszenie wiernym w czasie epidemii, 

w ramach nałożonych na Kościół ograniczeń. 

Ze względu na bezpieczeństwo i dobro wspólne zobowiązuje wszystkich Duszpasterzy 

do sumiennego przestrzegania przepisów sanitarnych oraz zaleceń dotyczących ilości 

wiernych w kościołach i kaplicach.  

Z pasterskim błogosławieństwem 

 

 

BISKUP SIEDLECKI 

 

L. dz. 319/2020 

Siedlce, dnia 15 maja 2020 r.   

 

 

Zarządzenie należy odczytać we wszystkich kościołach i kaplicach na terenie Diecezji 

Siedleckiej w niedzielę dn. 17.05.2020 r. 


