Zał. 1
Zarządzenie Biskupa Siedleckiego
KAZIMIERZA GURDY
w związku ze złagodzeniem obostrzeń epidemicznych

W związku z wydaniem i opublikowaniem w dniu
29 maja br. w Dzienniku Ustaw RP pod pozycją 964
nowego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, którego
postanowienia wchodzą w życie z dniem 30 maja br., niniejszym zarządzam
co następuje:
1. W związku ze zniesieniem limitu osób w kościołach i konieczności
zachowania dystansu między wiernymi, w łączności z biskupami
diecezjalnymi, z dniem 1 czerwca br. odwołuję udzieloną 12 marca br.
dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta
nakazane. Zachęcam więc do powrotu do kościołów parafialnych.
2. Dyspensa od uczestnictwa we Mszy św. zostaje utrzymana jedynie dla
osób w podeszłym wieku, z objawami infekcji (np. kaszel, katar,
podwyższona temperatura, itp.) oraz dla tych, które czują nasilony lęk i
obawę przed możliwością zarażenia się. Jednocześnie zobowiązuję osoby
korzystające z tej dyspensy do trwania na osobistej modlitwie oraz
duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła, poprzez transmisje Mszy św. w
radiu, telewizji lub Internecie.
3.Zostaje w pełni przywrócona możliwość sprawowania Mszy św. z udziałem
wiernych w kaplicach parafialnych i zakonnych.
4.Zgodnie z wytycznymi zawartymi w nowym Rozporządzeniu (§ 15 ust. 8)
podczas zgromadzeń w budynkach i innych obiektach kultu religijnego
uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób
sprawujących kult religijny. W przypadku gdy to zgromadzenie odbywa
się na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 2
metry od siebie lub mają obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem
osób sprawujących kult religijny.
5.

Zachęcam wszystkich, którzy nie skorzystali jeszcze w okresie
paschalnym z sakramentu pokuty i nie przyjęli Komunii św. wielkanocnej,
aby uczynili to do uroczystości Trójcy Świętej tj. do 7 czerwca br. Proszę
duszpasterzy, aby zatroszczyli się w najbliższych dniach o zorganizowanie
dodatkowych dyżurów spowiedniczych.
6. Nowe przepisy pozwalają – przy zachowaniu przepisów sanitarnych - na
przywrócenie w parafiach spotkań formacyjno-duszpasterskich wspólnot,
ruchów, stowarzyszeń i grup modlitewnych, a także organizowania
katechez chrzcielnych i przedmałżeńskich.
7. Przywrócona możliwość organizowania zgromadzeń publicznych (do 150
osób) pozwala na zorganizowanie procesji Bożego Ciała, chociaż w

zredukowanej formie. W związku z tym proszę Księży Proboszczów, aby
kierując się roztropnością zorganizowali na terenie przykościelnym
procesję eucharystyczną do czterech ołtarzy, z zachowaniem aktualnie
obowiązujących przepisów.
8. Zachęcam do trwania na modlitwie w intencji osób chorych, tych którzy
się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych. Proszę,
aby te intencje przez cały najbliższy miesiąc polecać Najświętszemu
Sercu Panu Jezusa podczas nabożeństw czerwcowych oraz poprzez śpiew
Suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny, Święty a nieśmiertelny…” na
zakończenie każdej Mszy św.
Dziękując Panu Bogu za dotychczasową opiekę, wzbudzajmy w sobie
postawę jeszcze większego zaufania Bożej Opatrzności, a także ducha
pokuty i nawrócenia. Niech ten czas trudnego doświadczenia, jaki
przeżywamy, zbliży nas jeszcze bardziej do Boga, umacniając wiarę i
pogłębiając relacje międzyludzkie.
Z pasterskim błogosławieństwem
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Zarządzenie należy odczytać w niedzielę 31 maja br. we wszystkich kościołach i kaplicach
Diecezji Siedleckiej oraz umieścić w gablotach i na stronach internetowych parafii.

