
ZARZĄDZENIE BISKUPA POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO  

z 14 marca 2020 roku po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego na terenie naszej Ojczyzny 
(…) 

1. Zobowiązuję wszystkich księży kapelanów, aby wyegzekwowali zasadę obecności na Mszy św. maksymalnie do 50 osób 
wliczając celebransa, co zostało nakazane w rozporządzeniu władz państwowych. 

2. Jezus zapewnia, że „gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w imię Moje, tam Ja jestem pośród nich” (Mt 18,20). Zachęcam, 
aby w okresie zagrożenia epidemią odprawiać Mszę św. w jak najmniejszych grupach. Dotyczy to także liturgii 
pogrzebowej. 

3. Wiernych Ordynariatu Polowego usilnie proszę o korzystanie z dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej 
Mszy św. udzielonej przeze mnie 13 marca 2020 r. Równocześnie zachęcam do uczestniczenia we Mszy św. za 
pośrednictwem telewizji, radia i internetu oraz do duchowego przyjmowania Komunii św.  

4. Apeluję do tych wiernych, którzy będą fizycznie obecni na Mszy św., aby przyjmowali Komunię św. na rękę. 
Kapelanów proszę o skrupulatną dbałość o higienę oraz o uprzejme i stanowcze egzekwowanie jej zasad. 

5. Księżom kapelanom polecam 
odwołanie rekolekcji parafialnych, 
nabożeństw gorzkich żali i drogi 
krzyżowej.  

6. Zarządzam także ograniczenie 
działalności kancelarii 
parafialnych do koniecznych 
czynności dotyczących spraw 
pilnych i losowych. 

7. Polecam tam, gdzie to jest 
możliwe, otwarcie kościołów i 
kaplic wojskowych w celu 
umożliwienia wiernym 
indywidualnej adoracji 
Najświętszego Sakramentu. 
Jednocześnie proszę księży o 
umożliwienie wiernym 
korzystania z sakramentu pokuty 
i pojednania z zachowaniem 
roztropności i wszelkich zasad 
higieny. 

8. Kapelanów szpitalnych zachęcam do szczególnie troskliwej, roztropnej i odważnej opieki duszpasterskiej nad chorymi, 
z zachowaniem wszelkich niezbędnych procedur. 

Bardzo proszę księży i wiernych, aby podporządkowali się powyższym zarządzeniom. Ponadto wszystkich zachęcam 
do gorliwej modlitwy rodzinnej i indywidualnej w intencji osób chorych oraz wszystkich służb zaangażowanych 
w przezwyciężenie zagrożenia epidemicznego. (…) 
 

 

 

 

 

Tak  modliliśmy się 
od 15 marca 2020 

  



INSTRUKCJA BISKUPA POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO  

z 30 marca 2020 roku dotycząca obchodów Wielkiego Tygodnia i Triduum Sacrum w czasie epidemii  
(…) Polecam Księżom Kapelanom, aby sprawowali misteria Triduum Sacrum bez  udziału ludu Bożego. Uczestnictwo 
w celebracjach Triduum Paschalnego nie jest nakazane. W związku z tym nieobecność na tych celebracjach nie wiąże się 
z popełnieniem grzechu. Zachęcam usilnie wiernych do uczestnictwa w Triduum Paschalnym za pośrednictwem telewizji, 
radia i internetu oraz do duchowego przyjmowania Komunii Świętej. Przedłużając, aż do odwołania, dyspensę z dnia 
12 marca br. (L.dz. 245/CD/2020), tym samym zwolniłem wiernych Ordynariatu Polowego z obowiązku udziału we 
Mszy Świętej w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. 
W związku ze stanem epidemii w naszym kraju przypominam o konieczności przestrzegania aktualnych wskazań organów 
państwowych i służb sanitarnych (na chwilę wydania niniejszej Instrukcji, do dnia 11 kwietnia br., jest to 5 osób, nie licząc 
celebransów). (…) 

 

 
 
 
 
 

Wielka Sobota 2020 w naszej 
Wspólnocie Parafialnej  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
„Dziękujcie Panu, bo jest dobry,  
bo Jego łaska trwa na wieki.” 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wschód słońca 12 kwietnia 2020 roku – Wielkanoc – Ksiądz Proboszcz Stanisław Denys 
ogłasza, że Chrystus Zmartwychwstał i błogosławi Najświętszym Sakramentem 
PARAFIĘ w procesji rezurekcyjnej. Księża współpracujący w parafii oraz służba 
liturgiczna, w związku z pandemią, są jedynymi uczestnikami procesji. 
 

 
 

Msza Święta Zmartwychwstania Pańskiego  
 
Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary            
Składają jej wierni uwielbień swych dary.  
 

Odkupił swe owce Baranek bez skazy,  
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy. 
 

 



 
 

Choinki przetrwały w doniczkach 
i pięknie ozdobią teren przy 

Krzyżu Misyjnym. 
 
 
 

Gimnastyka w czasie epidemii 
jest bardzo ważna.  

 
Ksiądz Tomasz daje przykład jak 

z korzyścią dla zdrowia i otoczenia 
spożytkować czas wolny.  

 
 
 

 

 
 

WSKAZANIA BISKUPA POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO DLA WIERNYCH 
I KAPELANÓW ORDYNARIATU POLOWEGO 

z 20 kwietnia 2020 roku dotyczące spraw duszpasterskich w okresie epidemii  
(…) z dniem 20 kwietnia 2020 roku ulega zmianie przepis określający liczbę osób uczestniczących w liturgii. W trakcie 
sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym 
na potrzeby kultu religijnego może znajdować się 1 uczestnik na 15 m2 powierzchni tego budynku, oprócz osób sprawujących 
kult religijny. (…) Zgodnie z przepisami państwowymi, wierni uczestniczący w liturgii mają obowiązek zakrywania ust 
i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki. Dotyczy to również osób usługujących przy ołtarzu. 


