
Koronawirus – aktualizacja dla kapłanów, 26 marca 2020 r. 
zgodnie z decyzjami podjętymi przez Arcybiskupów Metropolitów w imieniu 

Konferencji Episkopatu Anglii i Walii 
 

1. Duszpasterstwo podczas pandemii  
 W czasie braku zwyczajowych zajęć duszpasterskich, kapłani powinni oddać się 

codziennemu sprawowaniu Mszy św., modlitwie, czytaniu i utrzymywaniu kontaktu z 
parafianami przez telefon lub przez internet. 

 Odwiedziny w domach w celu udzielenia in extremis sakramentów chrztu albo namaszczenia 
osoby umierającej są dozwolone, pod warunkiem przestrzegania zasad higieny i 
odpowiedniego dystansu. Namaszczenie powinno odbywać się zgodnie z zasadami 
opracowanymi przez bpa Masona. Tego rodzaju posługa duszpasterska kwalifikuje się jako 
praca konieczna i w celu jej wykonania podróżowanie jest dozwolone. 

 Osoby, które otrzymały listy z NHS muszą ściśle przestrzegać podanych w liście instrukcji i 
prowadzić duszpasterstwo poprzez modlitwę, oferując wsparcie przez telefon lub internet. 

 Wszelkie posługi kapłańskie, o które zostanie poproszony kapłan powyżej 70. roku życia albo 
posiadający choroby współistniejące, mogą być przekazane w celu ich wykonania innemu 
kapłanowi, który nie należy do żadnej z tych kategorii. 

 Kapłani mogą swobodnie zwracać się o wsparcie do swoich dziekanów, wikariuszy 
diecezjalnych i biskupów miejsca w dowolnym czasie. 
 

2. Transmisje Mszy św. na żywo 
 W świetle dekretu Stolicy Apostolskiej z 25 marca 2020 r., transmitowane na żywo Msze św. 

nie mogą być koncelebrowane. 
 Jest ważne, aby pokazywać właściwe wzorce dystansu społecznego w każdej Mszy św. 

udostępnianej na żywo. 
 Tylko osoby mieszkające „na miejscu” (np. na plebani) mogą być obecne podczas liturgii 

sprawowanej na żywo. Nie wolno, aby ktokolwiek podróżował w celu spełniania roli 
pomocniczej (np.: organista, kantor, ministrant, lektor, itd.). Wyjątek stanowi sytuacja, gdy 
kapłan obiektywnie potrzebuje pomocy w sprawowaniu Mszy św. 

 Nadawanie na żywo Mszy św. w języku migowym nie jest dozwolone, jako że konieczne jest 
podróżowanie tłumacza języka migowego, wyjątek stanowią Msze św. odprawiane przez 
Kapłana, który sam używa języka migowego. 

 
3. Pogrzeby 
 Zasady wydane w ubiegłym tygodniu pozostają w mocy: żadnych nabożeństw w kościele, 

wyłącznie nabożeństwa na cmentarzu i w krematorium. Lokalne przepisy wydawane przez 
władze cmentarza lub krematorium muszą być przestrzegane. 

 Gdy kapłan przewodniczy takim modlitwom, musi zachować odpowiedni dystans społeczny. 
 Nie wolno wprowadzać trumien do kościoła, aby spoczęła tam przez noc przed złożeniem do 

grobu, jako że spowodowałoby to konieczność odkażania kościoła. 
 Po ustaniu pandemii będą dozwolone Msze św. in memoriam w obecności prochów za 

zmarłych w tym okresie. 
 

4. Sakrament pojednania 
W uzupełnieniu wcześniejszych wytycznych należy wyjaśnić, że spowiedź przez telefon nie 
może być sprawowana. Udzielenie rozgrzeszenia ogólnego nie może być sprawowane, 
ponieważ wymaga podróżowania i zgromadzenia osób.  Prośby o spowiedź indywidualną 
mogą być trudne w realizacji, biorąc pod uwagę wymogi dotyczące dystansu społecznego i 
zamknięcie kościołów. Przez wzgląd na to, odmowę kapłana spełnienia takiej prośby uznaje 



się za uzasadnioną. Komunikat w sprawie Posługi Wielkanocnej zostanie wkrótce 
opublikowany. 

 
5. Msza św. dla wspólnot  
 Kapelani mogą sprawować Eucharystię dla wspólnot zamkniętych przy zachowaniu 

odpowiednich warunków higieny i dystansu, jeżeli dana wspólnota zwraca się z taką prośbą. 
Zakrystian danej wspólnoty powinien przygotować wszystko, co jest potrzebne do 
sprawowania Eucharystii.  Kapelani powinni wchodzić do zakrystii i sprawować Eucharystię 
bez kontaktu z osobami przebywającymi w klauzurze. Celebrans powinien mieć swój własny 
kielich i patenę (i hostię). Po otrzymaniu komunii św. powinien wycofać się z ołtarza, a 
członek wspólnoty powinien rozdać Komunię św. wspólnocie z oddzielnego cyborium.   

 Jednakże, powyższej zasady nie można stosować w przypadku wspólnot życia apostolskiego 
i wspólnot, które przyjmują innych odwiedzających, np. pracowników przychodzących do 
opieki nad starszymi rezydentami, ponieważ ryzyko transmisji wirusa jest tam dużo większe. 
 

6. Wielki Tydzień  
Szczegółowe wytyczne zostaną wydane wkrótce. 
 
 

P.S. Włączmy się w modlitwę z Papieżem Franciszkiem w piątek 27 marca 2020 r., o godz. 17:00, 
którą poprowadzi w samotności z Placu św. Piotra i zakończy błogosławieństwem Urbi et Orbi. W 
tych wyjątkowych okolicznościach, odpust generalny zostanie udzielony wraz z błogosławieństwem. 



Zasady udzielania sakramentu namaszczenia chorych osobom zakażonym koronawirusem 
 
W szpitalu: 

1. Kapłani powyżej 70. roku życia mają zakaz odwiedzania pacjentów przebywających w 
szpitalach bez względu na rodzaj choroby, na którą cierpi dany pacjent. 

2. Należy zastosować system zmianowy, aby młodsi kapłani byli dostępni w nagłych 
przypadkach. Jeżeli nie jest to możliwe, a pacjent nie jest w stanie komunikować się 
przez telefon, należy poprosić kapelana szpitalnego, aby pomodlił się przy łóżku 
pacjenta, po uzyskaniu zgody pacjenta albo zgody rodziny pacjenta. 

3. Każdy kapłan odwiedzający chorych, musi być pewien, że sam nie posiada żadnych 
schorzeń współistniejących, które mogłyby narazić jego własne zdrowie. 

4. Przed odwiedzinami u pacjenta, należy poinformować personel danego oddziału 
szpitalnego. Należy założyć wymagany ubiór ochronny (ang.: PPE; Personal Protective 
Equipment) i postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi oczyszczania po 
zakończeniu wizyty. 

5. Nie należy zabierać ze sobą książek ani olejów do pokoju szpitalnego. Wolno brać ze 
sobą wyłącznie wydrukowane, jednorazowe kartki, które po zakończeniu wizyty 
należy pozostawić w odpadach klinicznych. W podobny sposób, należy mieć ze sobą 
przygotowany uprzednio patyczek kosmetyczny nasączony olejem do udzielenia 
namaszczenia, który również należy umieścić w odpadach klinicznych. 

 
W domu: 

1. Ze względu na brak ubioru ochronnego (PPE) dostępnego w szpitalach, wizyty 
duszpasterskie nie mogą być odbywane u osób, które poddają się samoizolacji 
domowej do czasu jej zakończenia. Kapłani powyżej 70. roku użycia mają 
powstrzymać się od tego rodzaju odwiedzin. Jednakże, gdy jest to możliwe, 
zachęcamy do korzystania z telefonu w celu udzielenia wsparcia, gdyż taki kontakt z 
kapłanem może dać wiele otuchy i nadziei. 

2. W podobny sposób zachęcamy nadzwyczajnych szafarzy Eucharys�i do regularnego 
kontaktu telefonicznego z osobami pozostającymi w domach i do modlitwy. Powinni 
jednak powstrzymać się od odwiedzin u osób chorych osobiście, zgodnie z 
obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi dystansu społecznego.  

 
Udzielając namaszczenia w obecnym czasie, należy używać patyczka kosmetycznego, który 
może być następnie spalony (dotykając jednym końcem głowy, a za drugi koniec trzymając) i 
udzielać w sposób taki, że kapłan trzyma uniesione nad chorym dłonie bez kontaktu 
fizycznego zamiast tradycyjnego nałożenia rąk na głowę. Komunię świętą należy udzielać w 
postaci „Komunii Duchowej”. 

Bishop Paul Mason 
23 March 2020 



Coronavirus – update for clergy, 26 March 2020 
following decisions by the Metropolitan Archbishops  

on behalf of the Bishops’ Conference of England and Wales 
 

1. The pattern of priestly ministry during the pandemic 
� In the absence of their regular routines, priests should devote themselves to the daily 

celebration of Mass, prayer, reading and keeping in contact with their people by telephone 
and internet. 

� Visits to homes for in extremis celebrations of baptism and anointing of the dying are 
permitted, observing the necessary hygiene and distancing regulations. The anointing should 
follow Bishop Mason’s guidelines. Such ministry is considered an essential work, for which 
travel is justifiable. 

� Those who have received letters from the NHS must follow the instructions in the letter 
strictly, and make their ministry one of prayer, and offering support by telephone or internet. 

� Any sacramental ministry requested of a priest over 70 or with underlying health conditions 
may be referred to a priest who is not in either of these categories. 

� Priests should feel free to approach their Dean, Episcopal Vicar or local Bishop at any time if 
they are in need of support. 
 

2. Live streaming of Mass 
� In the light of the Decree of the Holy See of 25 March 2020, live-streamed Masses must not 

include concelebration. 
� It is important that good social distancing is modelled in every live-streamed Mass. 
� Only those who live “on site” (eg in a presbytery) may be present at any live-streamed liturgy.  

People must not travel to these services to fulfil a supplementary role (eg. organist, cantor, 
server, reader etc).  An exception is when a priest objectively requires help to celebrate the 
Mass. 

� Live-streamed deaf-signed Masses are not permitted as this requires the travelling of a signer, 
unless the priest can sign the Mass himself. 

 
3. Funerals 
� Guidance issued last week remains: no church services, graveside and cremation services 

only. The local guidance of crematorium and cemetery authorities must be followed. 
� In conducting such prayers, priests must follow guidelines on social distancing. 
� Coffins must not be taken to our churches for resting overnight before a committal as this will 

necessitate cleaning of the churches. 
� After the pandemic, Masses in memoriam will be permitted in the presence of the ashes for 

those committed during this time. 
 

4. Sacrament of Reconciliation 
In addition to the earlier guidance it is to be noted that confessions cannot be heard over the 
telephone. Services of General Absolution cannot be held as this involves travel and the 
gathering of people.  Requests for individual confession may be difficult to meet, given the 
demands of social distancing and church closure. It is deemed reasonable for a priest to refuse 
a request for these reasons. A note on Easter Duties will be circulated soon. 

 
5. Mass for Religious Communities 
� Chaplains observing the necessary hygiene and distancing conditions may celebrate Mass for 

enclosed communities, if that is the wish of the community.  The community sacristan should 
prepare everything for the celebration of Mass.  Chaplains should enter the sacristy and 
celebrate the Mass without contact with those inside the enclosure.  The celebrant should have 



his own chalice and paten (and host).  After receiving communion, he should retire from the 
altar and a member of the community should distribute Holy Communion to the community 
from a separate ciborium.   

� However, this should not happen for communities of apostolic life and communities who have 
other visitors, such as care workers entering to look after elderly residents, where the risk of 
spreading the virus is greater. 
 

6. Holy Week 
More detailed guidance will be forthcoming. 
 
 

PS. We are all invited to join the Holy Father in a period of prayer this Friday evening, 27 March 
2020, at 5pm, which he will conduct alone in St Peter’s Square, and will conclude with an Urbi et 
Orbi blessing. In these exceptional circumstances, a Plenary Indulgence is attached to this blessing. 



Guidelines for the administra�on of the Sacrament of the Anoin�ng of the Sick to those 
suffering from Coronavirus 
 
In hospitals: 
 

1. Priests over the age of 70 must not visit any pa�ent in hospital regardless of the 
pa�ent’s illness 

2. Ensure a rota is in place so that a younger priest is available for emergencies. If this is 
not possible and the pa�ent is unable to communicate via telephone, then ask staff 
chaplains to offer prayers at the bedside having first sought the pa�ent’s/fami ly’s 
consent 

3. Whichever priest a�ends the sick person, he must be sure not to have any 
underlying medical condi�on that could compromise his own well-being 

4. Before visi�ng the pa�ent inform ward staff. Be sure to don the required PPE 
(Personal Protec�ve Equipment) and follow any post-visit cleansing indicated 

5. Do not take books or oil stocks with you into the room. Take a printed sheet which 
must be le� in the clinical waste. In a similar way, have a co�on bud prepared with 
the oil for anointing. This must also be le� in the clinical waste 

 
In the home: 

1. In the absence of the PPE which is available in a hospital, pastoral visits should not 
be made to people who are self-isola�ng at home un�l the isola�on period ends. 
Priests over the age of 70 should refrain from making any such visits. However, the 
use of telephone support where possible is very much encouraged as such contact 
with the priest can offer great reassurance and hope 

2. Extraordinary Ministers of Holy Communion are likewise encouraged to make 
regular telephone contact with the housebound and to offer prayers but should 
refrain from visiting the sick in person in keeping with the current social-distancing 
policy  

 
For any anoin�ng during this period the Oil of the Sick should be applied using a co�on bud 
which can be burned a�erwards (one end for the head and the other for the hands) and the 
priest should extend his hands over the sick person for the “laying on of hands”, without 
physical contact. Holy Communion will be a “Spiritual Communion” 
 
Bishop Paul Mason 
23 March 2020 

 


