
1. W związku z epidemią koronawirusa, biskup koszalińsko-kołobrzeski Edward Dajczak: 

a) zachęca, aby we wszystkie niedziele w każdym kościele i kaplicy podczas wszystkich Mszy św. 

odśpiewywać suplikację Święty Boże;  

b) prosi, aby podejmować modlitwy błagalne podczas każdej Eucharystii, także w dni powszednie;  

c) proponuje odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego każdego dnia – jeśli to możliwe – w Godzinie 

Miłosierdzia pomiędzy godz. 15:00 a 16:00; 

d) zachęca, aby – w łączności z diecezją rzymską – od czwartku 12 marca br., o godz. 12:00 odmawiać 

modlitwę Anioł Pański, a następnie Litanię loretańską i Salve Regina, wzywając wstawiennictwa 

Maryi dla uwolnienia od epidemii, która szerzy się na świecie; ten moment modlitwy ma być 

powtarzany przez cały tydzień. 

2. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia, biskup Edward Dajczak udzielił dyspensy od 

obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 29 marca br. następującym wiernym: 

a) osobom w podeszłym wieku; 

b) osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.); 

c) dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę; 

d) osobom, które czują obawę przed zarażeniem. 

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest 

grzechem. Jednocześnie Biskup zachęca, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej 

i rodzinnej modlitwie. Zachęca też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje 

radiowe, telewizyjne lub internetowe. 

3. Ponadto, biskup Edward Dajczak: 

a) podjął decyzję o zawieszeniu spotkań i inicjatyw duszpasterskich skierowanych do dzieci 

i młodzieży oraz odwołał wszystkie bierzmowania, wielkopostne czuwania młodzieży i diecezjalną 

pielgrzymkę maturzystów na Jasną Górę;  

b) zarządził przeniesienie rekolekcji parafialnych dla dorosłych oraz rekolekcji szkolnych dla dzieci 

i młodzieży na terminy, w których będą mogły one zostać zorganizowane w taki sposób, żeby nie 

zagrażały zdrowiu uczestników; 

c) zawiesił do odwołania wszystkie wizytacje kanoniczne. 

4. Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski zarządziła, że w czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy 

przestrzegać w kościołach następujących zasad: 

a) kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii św. przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć 

ręce i kierować się zasadami higieny; 

b) biskupi przypominają, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii św. na 

rękę, do czego teraz zachęcają; 

c) znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk; 

d) cześć krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu 

bezpośredniego; 

e) należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie; 

f) na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne; 

g) nie należy napełniać kropielnic kościelnych wodą święconą. 

5. W obecnej sytuacji Rada Stała KEP przypomina, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły 

służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych 

kościołach” (Komunikat Przewodniczącego KEP z 10.03.2020). W związku z tym, zachęca wszystkich 

wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Poleca duszpasterzom: 

a) aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia; 

b) aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu; 

c) aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii św. 

odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną. 


