
W trosce o przywrócenie należnej czci Bogu Wszechmogącemu i uświęcenie wiernych, w nawiązaniu do 
przepisów obowiązującego prawa kościelnego oraz zapowiedzi przedstawicieli Rządu RP, z dniem 30 
maja br. na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje.

1. Odwołuję dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej dla wszystkich wiernych w 
niedziele i dni świąteczne.

2. Od obowiązku wskazanego w pkt. 1. dyspensuję do odwołania osoby w podeszłym wieku, osoby z 
objawami infekcji oraz tych, którzy odczuwają wzmożoną obawę przez zakażeniem.

3. Znoszę ograniczenia liczby uczestników kultu religijnego wewnątrz kościołów i kaplic.

4. Znoszę ograniczenia dotyczące pogrzebów, z zastrzeżeniem, że w procesji na cmentarz oraz w 
obrzędach na nim może uczestniczyć nie więcej niż 150 osób.

5. Zezwalam na organizowanie procesji, w tym procesji w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa, w grupach nie przekraczających 150 osób.

6. Zobowiązuję wiernych do zakrywania ust i nosa w obiektach kultu religijnego częścią odzieży, maską, 
maseczką bądź przyłbicą podczas trwania obrzędów liturgicznych. Dotyczy to również usługujących. Z 
tego obowiązku wyłączeni są jedynie duchowni oraz ci, którym zezwalają na to odrębne przepisy 
państwowe.

7. Przystępujący do Komunii świętej winni mieć w każdym przypadku odsłonięte usta. Przypominam, że 
wierni mają prawo przyjmować Komunię świętą zarówno do ust, jak i na rękę, w postawie klęczącej albo 
stojącej.
Przebywający na zewnątrz świątyń mają mieć zasłonięte usta i nos albo zachować zasadę dystansowania 
się, stojąc jeden od drugiego w odległości nie mniejszej niż 2 m.

8. Usta i nos mają mieć nadal zasłonięte wszystkie osoby, tak duchowne, jak świeckie, które przyjmują 
interesantów w kancelarii parafialnej czy zakrystii, chyba że dystans między nimi jest większy niż 2 m.

9. Duszpasterzom nakazuję zachęcać wiernych do przystąpienia do Komunii wielkanocnej. W związku z 
tym postanawiam wyznaczenie w parafiach dodatkowych terminów sprawowania Sakramentu Pokuty. 
Wierny, przystępując do spowiedzi, ma mieć zasłonięte usta i nos.

10. Roztropnemu rozeznaniu duszpasterzy w porozumieniu z rodzicami pozostawiam kwestię 
dopuszczenia odpowiednio przygotowanych dzieci do Pierwszej Komunii świętej przed 31 sierpnia br.

11. Podtrzymuję wcześniejsze zarządzenie dotyczące zawieszenia udzielania sakramentu bierzmowania, 
za wyjątkiem bierzmowania dorosłych w katedrze opolskiej, które odbędzie się 27 czerwca 2020 r. o 
godz. 16.00.



12. Zachęcam do dalszego korzystania ze specjalnego formularza Mszy świętej „W czasie pandemii” oraz
do częstego śpiewu suplikacji.

13. Przypominam, że nie wolno udostępniać nagrań obrzędów kultu religijnego po ich zakończeniu. 
Mogą być one jedynie transmitowane w czasie rzeczywistym (live streaming). W czasie transmitowanych
nabożeństw należy informować wiernych o zniesieniu dyspensy ogólnej i zachęcać ich do powrotu do 
kościołów.

14. Roztropnemu rozeznaniu duszpasterzy pozostawiam kwestię organizowania rekolekcji, misji, 
wyjazdów i spotkań formacyjnych, a także konwentów i konferencji dekanalnych oraz zjazdów 
kursowych, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, określonego przez prawo państwowe. Należy 
przywrócić nauki przedmałżeńskie.

15. Decyzji proboszczów i rektorów kościołów pozostawiam kwestię codziennego wystawiania 
Najświętszego Sakramentu i godzinnej adoracji. Zalecam odprawianie nabożeństw czerwcowych ku czci 
Najświętszego Serca Pana Jezusa.

16. Odwołuję nieograniczone prawo binacji, trynacji i kwadrynacji Mszy świętych, zezwalając na 
odprawienie do 30 czerwca br. już przyjętych intencji, zgodnie z zasadami, które obowiązywały w czasie 
pandemii. Poza tym przypadkiem przywracam w całości wcześniej obowiązujące przepisy.

17. Odwołuję zawieszenie posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej w zakresie pomocy przy jej
rozdzielaniu, jednak posługę wobec chorych mają nadal pełnić jedynie duchowni, udając się do nich na 
wyraźne życzenie samych chorych bądź ich najbliższej rodziny czy opiekunów.
Duchowni, odwiedzający chorych, mają mieć zasłonięte usta i nos oraz dezynfekować ręce przed wizytą 
w każdym domu, a także po niej. Jeśli chodzi o posługę wobec zarażonych SARS-CoV-2 oraz chorych na
COVID-19, to jest ona sprawowana w dedykowanych szpitalach jednoimiennych, zajmujących się 
leczeniem tylko tej choroby.

18. Duchowni, objęci kwarantanną, są zobowiązani zgłosić ten fakt do kurii, natychmiast po wydaniu 
decyzji przez kompetentne władze państwowe.

19. Kuria Diecezjalna w Opolu wraca do regularnych godzin urzędowania, co oznacza, że czynna będzie 
dla petentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00 i od 14.00 do 16.00.

20. W razie jakichkolwiek wątpliwości czy trudności interpretacyjnych w rozumieniu zapisów 
niniejszego Dekretu należy zwrócić się do Biskupa Opolskiego, do którego należy autentyczna 
interpretacja wydawanego przez niego prawa, a także do tych, którym w tej szczególnej sytuacji ją 
powierzył, tj. do wikariuszy generalnych, wikariusza biskupiego ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów, kanclerza, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego i oficjała, dostępnych drogą służbowego 
maila.

21. Powyższe zarządzenia obowiązują do odwołania, chyba że w poszczególnym przepisie wyraźnie 
określono termin. Nadal proszę duszpasterzy o częstsze sprawdzanie służbowej poczty elektronicznej.
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