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Zarządzenie Biskupa Drohiczyńskiego 

w sprawie wizyty duszpasterskiej w parafiach  

oraz dodatkowych możliwości sprawowania Eucharystii 

w okresie Świąt Bożego Narodzenia 2020/2021 

  

1. W związku ze zbliżającym się okresem Bożego Narodzenia i zwyczajowego odbywania w 

parafiach wizyty duszpasterskiej (kolędowej) - pragnę poinformować, że z powodu 

utrzymującego się wysokiego zagrożenia epidemicznego, nie będziemy mogli jej 

przeprowadzić w tradycyjnej formie. To zarządzenie wydaję po odbyciu szeregu konsultacji, 

rozpoznaniu obecnej sytuacji prawnej, faktycznej, jak i panujących nastrojów. Choć wizyta 

duszpasterska jest bardzo ważnym narzędziem, poprzez które księża wypełniają obowiązek 

nawiedzania rodzin, poznawania spraw wspólnoty parafialnej, uczestniczenia w jej troskach, 

umacniania oraz roztropnego korygowania postaw i przekonań (por. kan. 529 § 1 KPK; 

instrukcja Kongregacji ds. Duchowieństwa, Kapłan, pasterz i przewodnik wspólnoty 

parafialnej, n. 22), to jednak w tym roku nie może być ono zastosowane. Wzgląd na 

bezpieczeństwo zarówno wiernych, jak i samych duszpasterzy, musi być potraktowany, jako 

priorytetowy. 

Czcigodnych Księży Proboszczów proszę więc, aby wzięli pod uwagę inne możliwości, a 

mianowicie: 

A. Przełożenie wizyty duszpasterskiej na późniejszy czas, kiedy to - jak ufamy - sytuacja 

epidemiczna ulegnie poprawie. Może to być np. okres po Świętach Wielkanocnych 2021 r. 

Przekładając wizytę, Ksiądz Proboszcz może jednocześnie poinformować parafian o 

możliwości indywidualnego zaproszenia duszpasterza do swego domu. To jednak może 



dotyczyć tylko szczególnych przypadków, gdy w pełni dobrowolnie, zaprasza ktoś na 

pobłogosławienie nowego mieszkania, czy odwiedzenie osoby chorej lub niepełnosprawnej. 

B. Zaproszenie parafian na spotkanie w mniejszych grupach (wg miejsca zamieszkania, przy 

poszczególnych ulicach i miejscowościach) do kościoła lub kaplicy dojazdowej. W 

programie spotkania, oprócz Mszy świętej (z krótką homilią) w intencji mieszkańców danej 

części parafii, winno się znaleźć przekazanie aktualnych informacji o życiu wspólnoty, 

planach na przyszłość, radościach i problemach. Dobrze byłoby też dać kilku osobom 

możliwość wypowiedzenia się publicznie, a ponadto tych, którzy tego potrzebują, zaprosić 

na indywidualną rozmowę po zakończeniu spotkania lub w terminie uzgodnionym. 

Spotkanie może być połączone ze wspólnym kolędowaniem. Należy wszakże pamiętać o 

konieczności zachowania przepisów sanitarnych. 

Jest też wskazane, by zapraszając na spotkanie, duszpasterz poprosił parafian o przyniesienie 

ze sobą wody w niewielkim naczyniu i następnie w kościele ją pobłogosławił. Niech też 

zachęci, by po powrocie do domu głowa rodziny (lub inna osoba wierząca) pokropiła dom, 

a wszyscy zgromadzeni odmówili wspólną modlitwę. 

2. Pragnę ponadto zakomunikować, że na mocy dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i 

Dyscypliny Sakramentów z 16 grudnia 2020 r., niniejszym udzielam prezbiterom pełniącym 

posługę duszpasterską w diecezji drohiczyńskiej oraz czasowo przebywającym na jej terenie, 

pozwolenia na sprawowanie czterech Mszy świętych w Uroczystości: Narodzenia Pańskiego, 

Świętej Bożej Rodzicielki Maryi i Objawienia Pańskiego. 

Z pozwolenia można skorzystać tylko w najbliższe Święta, jeśli przemawia za tym potrzeba 

duszpasterska (dobro wiernych) i przy zachowaniu kan. 951. 

Na radosne przeżywanie Świąt Bożego Narodzenia, pokonywanie trudności stanu epidemii i 

uproszenie hojnych darów od Pana na Nowy Rok 2021 - z serca wszystkim błogosławię. 
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