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KOMUNIKAT KURII METROPOLITALNEJ 
 
W związku z licznymi, w dużej mierze wiarygodnymi sygnałami, docierającymi  

do Kurii Metropolitalnej z terenu archidiecezji, mając też na uwadze bardzo poważną, 
wręcz krytyczną sytuację epidemiologiczną w naszym regionie, przypominam kluczowe 
zasady wynikające z dokumentów KEP oraz Arcybiskupa Katowickiego (Wskazania  
na Wielki Tydzień z dnia 19 marca 2021 r. i Zarządzenie w związku z sytuacją 
epidemiologiczną z dnia 26 marca 2021 r.). 

1. Trzeba się bezwzględnie stosować się do zarządzeń władz państwowych.  
Ich lekceważenie może sprowokować wydanie decyzji o całkowitym zamknięciu 
kościołów. Dobrze jest też zauważyć, że nieprzestrzeganie przepisów i zaleceń stoi  
w sprzeczności nie tylko z duchem posłuszeństwa własnemu biskupowi, ale również  
z zasadą sprawiedliwości wobec tych duszpasterzy, często z bliskiego sąsiedztwa, którzy 
je wiernie zachowują, nierzadko z bólem serca, jednak w imię odpowiedzialności i troski 
o życie i zdrowie wiernych. 

2.    W oparciu o materiał przygotowany przez Ceremoniarza Archidiecezjalnego 
na podstawie wyżej wymienionych dokumentów zwracam uwagę na szczegółowe 
kwestie dotyczące Wielkiej Soboty i Wigilii Paschalnej. 

A/ Ze względu na stanowcze wezwania służb sanitarnych do nieprzemieszczania  
i gromadzenia się, nie organizujemy obrzędu błogosławieństwa pokarmów ani  
w kościele, ani poza kościołem; zachęcamy natomiast do liturgii domowej.  

B/ Ograniczamy czas trwania Wigilii Paschalnej, aby tym samym skrócić czas 
wspólnego przebywania w zamkniętej przestrzeni kościoła. Celebrując - tylko jedną - 
Wigilię Paschalną w Wielką Noc, uwzględnijmy, co następuje: 

 - w Liturgii Światła można zachować poświęcenie ognia; w obrzędzie tym 
uczestniczą jedynie celebransi i asysta liturgiczna; 

-  w Liturgii Słowa wskazane byłoby ograniczenie liczby czytań ze ST do dwóch  
(w tym z 14. rozdziału Księgi Wyjścia: Przejście przez Morze Czerwone); 

-  w Liturgii Chrzcielnej - skoro w czasie pandemii nie  przechowujemy wody  
święconej – nie błogosławimy źródła chrzcielnego ani wody do pokropienia i pomijamy 
litanię do Wszystkich Świętych, natomiast zachowujemy odnowienie przyrzeczeń 
chrzcielnych.  

-  po Liturgii Wigilii Paschalnej nie urządzamy procesji rezurekcyjnej (dotyczy  
to także wielkanocnego poranka).  

C/ W Uroczystość Wielkanocną, z przytoczonych wyżej racji, powstrzymujemy 
się od odprawiania Mszy św. poza kościołem.          
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