
 
Celebracje Wielkiego Tygodnia 2020 roku w Archidiecezji Łódzkiej 

Zarządzenie 
 

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo wiernych w związku z sytuacją zagrożenia 
epidemiologicznego, w zgodzie z aktualnie obowiązującymi zarządzeniami władz 
państwowych, zostają wprowadzone następujące zasady celebracji Wielkiego Tygodnia w 
parafiach Archidiecezji Łódzkiej: 

 
1. W każdym zgromadzeniu może uczestniczyć 5 osób, nie licząc celebransów, 

zredukowanej do niezbędnego minimum służby liturgicznej i kościelnej (np. organista, 
zakrystianin); 
 

2. Zgodnie z decyzją Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego celebracje Wielkiego Tygodnia 
powinny być sprawowane we wszystkich kościołach parafialnych i kaplicach 
publicznych. Ponadto Arcybiskup Metropolita Łódzki usilnie prosi, aby wszystkie 
wspólnoty zakonnemęskie i żeńskiesprawowały liturgię Triduum w swoich kaplicach 
domowych; 
 

3. Zachęcamy wiernych do uczestnictwa w transmisjach prowadzonych przez mass-media. 
Liturgie pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego w archikatedrze 
łódzkiej transmitowane przez TVP3, Toya, radio i internet będą się odbywać w 
następujących godzinach: 
- Msza święta Niedzieli Palmowej o godz. 9.00 
- Msza świętą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek o godz. 19.00 
- Liturgia Wielkiego Piątku o godz. 19.30 
- Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 21.00. 

Przypominamy, że w dni Triduum Paschalnego udział w wieczornych 
celebracjach liturgicznych można zastąpić odmówieniem Liturgii Godzin: w Wielki 
Czwartek i Wielki Piątek – Nieszporów, w Wielką Sobotę – Godziny Czytań z 
Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego; 

 
4. Msze święte Niedzieli Palmowej powinny odbywać się bez procesji (III forma 

przewidziana przez Mszał Rzymski); 
 

5. Msza świętaKrzyżma będzie sprawowana w pierwszą sobotę po ustaniu epidemii. Jeśli 
zabrakłoby w parafiach Oleju Krzyżma lub Chorych, można je otrzymaćw katedrze.  W 
Mszy Wieczerzy Pańskiej zaleca się opuszczenie mandatum. Zgodnie z polską tradycją 
zachowujemy obrzęd przeniesienia Najświętszego Sakramentu do tzw. ciemnicy w 
Wielki Czwartek i do „grobu” Pańskiego w Wielki Piątek; 
 

6. Zachęcamy wiernych do indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu w tzw. 
ciemnicy i „grobie” Pańskim, tak jednak, aby zachować główną zasadę zgromadzeń do 
5 osób; 

 
7. W liturgii Wielkiego Piątku oddajemy cześć Krzyżowi przez przyklęknięcie lub głęboki 

skłon, bez pocałunku czy dotyku. Można także zastosować formę adoracji Krzyża bez 
podchodzenia, w milczeniu. Z adoracją Krzyża nie łączymy zbiórki ofiar na Ziemię 
Świętą. Zgodnie z zaleceniem Ojca Świętego Franciszka odbędzie się ona w niedzielę 
13 września. Do uroczystej modlitwy wiernych należy dodać następujące wezwanie: 



 

Wszechmogący, wieczny 
szukającą w Tobie ocalenia; 
wszyscy mogli na nowo 

Przez Chrystusa, Pana naszego. 
 
 
 

8. W tym roku rezygnujmy z obrzę ń
formie publicznej. Obrzę
przed śniadaniem wielkanocnym
internetowej archidiecezji. Prosimy, aby Księż ś ą
internetowych parafii oraz zadbali o dostarczenie jej do osób samotnych i starszych
 

9. Podczas celebracji liturgii Wigilii 
nie organizujmy procesji rezurekcyjnej.
Najświętszego Sakramentu połą ą
 

10. Należy nadal zachowywać ą
 
 
 
 
 
 
 

 
Łódź, dnia 31 marca 2020 roku 
KO-1.5.2-272/2020 

9b. O USTANIE EPIDEMII 
(przedostatnie wezwanie) 

:  
, wieczny Boże, wejrzyj łaskawie na udręczoną

w Tobie ocalenia; † zatrzymaj szerzącą się grozę
wszyscy mogli na nowo w pełni się darami Twojej łaski. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.  

ezygnujmy z obrzędu błogosławieństwa pokarmów 
brzęd ten zastępuje błogosławieństwo posiłku 

śniadaniem wielkanocnym. Tekst znajduje się w załączeniu i na stronie 
internetowej archidiecezji. Prosimy, aby Księża Proboszczowie umieś ą
internetowych parafii oraz zadbali o dostarczenie jej do osób samotnych i starszych

iturgii Wigilii Paschalnej i Niedzieli Zmartwychwstania Pań
nie organizujmy procesji rezurekcyjnej. Należy ją zastąpić 

ś ętszego Sakramentu połączoną z biciem dzwonów. 

zachowywać zalecenia wydane w Zarządzeniach z dnia 14 

Biskup Ireneusz Pękalski 
   Wikariusz Generalny 

 

 

ęczoną rodzinę ludzką, 
,* aby 

pokarmów wielkanocnych w 
posiłku dokonane w domu 

ę ączeniu i na stronie 
ęża Proboszczowie umieścili ją na stronach 

internetowych parafii oraz zadbali o dostarczenie jej do osób samotnych i starszych; 

Paschalnej i Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego 
ż ą ąpić chwilą adoracji 

z dnia 14 i 24 marca br. 



Obrzędy błogosławieństw pokarmów na stół wielkanocny 
 

Przepełnieni wielkanocną radością, zasiądziemy do świątecznego stołu i 
podzielimy się wzajemną życzliwością przy składaniu sobie życzeń. Nowe życie 
Zmartwychwstałego Pana symbolizuje poświęcone jajko, którym także dzielimy 

się wzajemnie. 
Prośmy Chrystusa Pana, zawsze obecnego wśród tych, którzy Go miłują, aby 

pobłogosławił te pokarmy na stół wielkanocny. 
 

Wszyscy modlą się przez chwilę w ciszy 
 

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom 
przygotować paschalną wieczerzę, w dzień Zmartwychwstania przyjąłeś 

zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem 
przyszedłeś do Apostołów, aby spożyć wraz z nimi posiłek; prosimy Cię, daj nam 
z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku, 
w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy, mogli się radować z udziału w Twoim 

życiu i zmartwychwstaniu. 
Chlebie żywy który zstąpiłeś z nieba i w Komunii św. dajesz życie światu, 
pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, 
którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który po 
swym zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów. 

Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław 
to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę Baranka 
paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z Apostołami na Ostatniej 

Wieczerzy Pobłogosław także naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia. 
Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka, znak nowego 

życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także 
dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do 

wiecznej uczty Twojej, tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. W. 
Amen. 

 
Nie poświęcamy pokarmów wodą święconą. 


