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 zakonne męskie i żeńskie sprawowały 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 święta Krzyżma będzie sprawowana w pierwszą sobotę po ustaniu epidemii. Jeśli
zabrakłoby w parafiach Oleju Krzyżma lub Chorych, można je otrzymać w 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:

9b. O USTANIE EPIDEMII
(przedostatnie wezwanie)

Modlitwa w ciszy. Po niej kapłan śpiewa:
Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj łaskawie na udręczoną rodzinę ludzką,
szukającą w Tobie ocalenia; † zatrzymaj szerzącą się grozę choroby i śmierci,* aby
wszyscy mogli na nowo w pełni radować się darami Twojej łaski.
Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

8. W tym roku rezygnujmy z obrzędu błogosławieństwa pokarmów wielkanocnych w
formie publicznej. Obrzęd ten zastępuje błogosławieństwo posiłku dokonane w domu
przed śniadaniem wielkanocnym. Tekst znajduje się w załączeniu i na stronie
internetowej archidiecezji. Prosimy, aby Księża Proboszczowie umieścili ją na stronach
internetowych parafii oraz zadbali o dostarczenie jej do osób samotnych i starszych;
9. Podczas celebracji liturgii Wigilii Paschalnej i Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego
nie organizujmy procesji rezurekcyjnej. Należy ją zastąpić chwilą adoracji
Najświętszego Sakramentu połączoną z biciem dzwonów.
10. Należy nadal zachowywać zalecenia wydane w Zarządzeniach z dnia 14 i 24 marca br.
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