Kraków, 2 kwietnia 2020 r.
Nr 895/2020

WSKAZANIA NA ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE 2020 ROKU
Mając na uwadze nadzwyczajne okoliczności, w jakich przychodzi nam przeżywać
najważniejsze dla naszej wiary wydarzenia Misterium Paschalnego, zgodnie ze wskazaniami
Stolicy Apostolskiej oraz Konferencji Episkopatu Polski, postanawiam, co następuje:
1. Zezwalam, aby obrzędy Świętego Triduum Paschalnego poza Katedrą i kościołami
parafialnymi były celebrowane także w innych miejscach, w szczególności w kościołach
rektoralnych, sanktuariach, klasztorach, seminariach i wspólnotach zakonnych.
2. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami państwowymi1 w poszczególnych
Mszach świętych oraz we wszelkich innych celebracjach może uczestniczyć:
a) do dnia 11 kwietnia 2020 r. – maksymalnie 5 osób, nie licząc osób sprawujących
posługę;
b) od dnia 12 kwietnia 2020 r. do odwołania – maksymalnie 50 osób, wliczając w to
uczestników i sprawujących posługę.
Jeśli pojawią się nowe przepisy państwowe, dotyczące zgromadzeń religijnych, należy
się do nich dostosować i uwzględnić je w praktyce duszpasterskiej.
3. W tym samym dniu nie należy organizować celebracji w jednym miejscu dwa lub więcej
razy.
4. Duszpasterzy zachęcam usilnie do organizowania transmisji w mediach
społecznościowych i ogłoszenia ich terminów swoim wiernym, by mogli duchowo
przeżywać tajemnice Świętego Triduum Paschalnego. W celu ich głębszego przeżycia
w kościołach i w domach przygotowane zostały pomoce duszpasterskie dostępne na
diecezjalnej stronie internetowej (www.diecezja.pl).
Wielki Czwartek
5. Uroczysta Msza Święta Krzyżma z udziałem księży Archidiecezji Krakowskiej,
połączona
z odnowieniem
przyrzeczeń
kapłańskich,
odprawiona
zostanie
w późniejszym terminie, prawdopodobnie 12 września br.
6. Stolica Apostolska udzieliła wszystkim kapłanom pozwolenia na odprawienie Mszy
Wieczerzy Pańskiej w odpowiednim miejscu bez uczestnictwa wiernych, o ile nie jest
możliwe sprawowanie Mszy świętej wraz z nimi.
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Por. § 8 ust. 1 pkt 3 i § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. (Dziennik Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2020 r., poz. 566).

7. Podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej należy opuścić obrzęd obmycia nóg (mandatum).
8. Zgodnie z polską tradycją, należy zachować obrzęd przeniesienia Najświętszego
Sakramentu do tzw. Ciemnicy.
Wielki Piątek
9. W modlitwie powszechnej w czasie Liturgii Męki Pańskiej należy dodać wezwanie,
którego treść podana jest w załączniku nr 1.
10. Celebrans oddaje cześć Krzyżowi przez ucałowanie, a pozostali uczestnicy liturgii przez
przyklęknięcie lub głęboki ukłon.
11. Zgodnie z zaleceniem Ojca Świętego Franciszka z adoracją Krzyża nie łączymy składania
ofiar na Ziemię Świętą. Kolekta na ten cel odbędzie się w dniu 13 września br.
12. Należy urządzić Grób Pański, a tam, gdzie nie jest to możliwe, wystawić Najświętszy
Sakrament przy głównym ołtarzu.
13. Zachęcam do korzystania z możliwości adoracji Najświętszego Sakramentu po Liturgii
Wielkiego Piątku, aż do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej.
Wielka Sobota
14. Polecam, aby nie organizować tradycyjnego święcenia pokarmów, nawet bez udziału
wiernych. Należy natomiast zachęcić wiernych do błogosławieństwa posiłku w domu
przed śniadaniem wielkanocnym. Tekst błogosławieństwa stanowi załącznik nr 2.
Wigilia Paschalna
15. W czasie Liturgii chrzcielnej należy jedynie odnowić przyrzeczenia chrzcielne, jednak
bez obrzędu pokropienia wiernych.
16. Można urządzić procesję rezurekcyjną wewnątrz świątyni. Gdzie jest to niemożliwe,
można wystawić Najświętszy Sakrament przy głównym ołtarzu i po odśpiewaniu pieśni
wielkanocnej pobłogosławić zgromadzonych Najświętszym Sakramentem.
17. Chrzest katechumenów może być przeniesiony na inny, stosowny termin.
Niedziela Zmartwychwstania
18. Od tego dnia w Mszach świętych i innych celebracjach religijnych może uczestniczyć nie
więcej niż 50 osób, wliczając w to uczestników oraz sprawujących posługę (por. wyżej
pkt 2).
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