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APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI  
O MODLITWĘ O DESZCZ

W ostatnich tygodniach nasza Ojczyzna – podobnie jak wiele innych krajów na świecie – zmaga się 
epidemią koronawirusa. Towarzyszy temu wysiłek państwa w walce o gospodarkę, o utrzymanie miejsc 
pracy, o ratunek dla tych, którzy borykają się w problemami finansowymi oraz tych, którym już teraz – 
z powodu epidemii – zagraża skrajne ubóstwo. 

Zaangażowanie służb medycznych, sanitarnych i mundurowych, a jednocześnie poczucie odpowie-
dzialności i solidarności Polaków, zasługują w tych okolicznościach na najwyższy szacunek i uznanie. 
Podobnie rzecz się ma z zaangażowaniem duchownych, osób życia konsekrowanego i wiernych świec-
kich, którzy wierną modlitwą, wytrwałą pracą i  konkretną pomocą materialną włączają się w  walkę 
o zdrowie i życie Polaków. 

Te trudne doświadczenia nie są jedynymi, z jakimi musimy zmagać się w obecnym czasie. Nasz kraj 
dotyka dzisiaj także inna, dotkliwa okoliczność a mianowicie susza, która niesie z sobą kolejne trud-
ności. Jej skutkiem setki tysięcy hektarów uprawnych są zagrożone zniszczeniem a wszystko to będzie 
miało negatywny wpływ na  produkcję rolną, a  w  przyszłości na  ceny produktów spożywczych oraz 
zdolności eksportowe naszego kraju. Susza uderza w setki tysięcy rolników, sadowników, ogrodników 
i ich rodziny, którzy utrzymują się z owoców ziemi. Jej dotkliwość może odczuć również przemysł prze-
twórczy i spożywczy. 

Zwracam się więc do wszystkich wiernych oraz ludzi dobrej woli z apelem o wytrwałą i żarliwą mo-
dlitwę błagalną o deszcz. Proszę, aby w sanktuariach, parafiach, domach zakonnych i rodzinach włączyć 
tę intencję do naszych modlitwy ufając, że Pan Bóg usłyszy nasze prośby

W tym trudnym czasie zapewniam wszystkich o mojej duchowej pamięci, bliskości i modlitwie oraz 
przesyłam pasterskie błogosławieństwo.

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2020 r.

 † Stanisław Gądecki
 Arcybiskup Metropolita Poznański
 Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
 Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

ZARZĄDZENIE: Apel Przewodniczącego KEP proszę przekazać wiernym w niedzielę 26 kwietnia 
2020 r., podczas Mszy św., w ramach ogłoszeń duszpasterskich. 

Płock, dnia 24 kwietnia 2020 r.

 † Mirosław Milewski
 Wikariusz Generalny

OKÓLNIK
KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ

Płock – dnia 24 kwietnia 2020 r.
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KOMUNIKAT WIKARIUSZA GENERALNEGO  
DOTYCZĄCY WIZYTACJI KANONICZNYCH I BIERZMOWAŃ

Uprzejmie informuję Czcigodnych Księży, że wszystkie wizytacje kanoniczne i bierzmowania, które 
zaplanowane były na maj i czerwiec 2020 roku, ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, zo-
stają przełożone na okres powakacyjny, gdy przywrócone zostanie normalne funkcjonowanie naszych 
wspólnot parafialnych i otwarte będą szkoły. 

Pozostałe przedwakacyjne posługi biskupie odbywają się zgodnie z przyjętym wcześniej termina-
rzem. Prosimy jednak, by księża, których to dotyczy, kontaktowali się z danym biskupem minimum 
na tydzień przed planowanym wydarzeniem. 

Pragnę jednocześnie zasygnalizować, że skorygowany „Kalendarz posług biskupich 2020” opubliko-
wany zostanie na przełomie czerwca i lipca. Terminy zaplanowanych na jesień wizytacji i bierzmowań, 
a także innych wydarzeń, na chwilę obecną, pozostają bez zmian. 

Płock, dnia 24 kwietnia 2020 r. 
 † Mirosław Milewski
 Wikariusz Generalny 
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KOMUNIKATY KANCELARII KURII

1. W związku z trwającym stanem epidemii w Polsce odwołuje się spotkanie Diecezjalnej Rady Dusz-
pasterskiej zaplanowane na 9 maja 2020 r. oraz Konferencję Szkoleniową o godnym sprawowaniu sa-
kramentu małżeństwa, planowaną dla wszystkich kapłanów pełniących posługę w parafiach na 13 maja 
2020 r. (zob. Okólnik 12/2020, Komunikaty Kancelarii Kurii nr 1).

2. W związku z sygnalizowanymi wątpliwościami przekazuję do wiadomości Czcigodnych Księży 
istotne dla nas fragmenty nowego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i  zakazów w  związku z  wystąpieniem stanu epidemii, które w  dniu 19 kwietnia 
2020 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP pod pozycją 697:

„ § 9. 
1. punkt 3. Ograniczenia, o których mowa w § 8 ust. 1 [„Do odwołania ustanawia się czasowe ogra-

niczenie (…) sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w  tym w budynkach i  innych 
obiektach kultu religijnego”]: (…), polegają na obowiązku zapewnienia, aby: 

a) do dnia 19 kwietnia 2020 r. w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzę-
dów religijnych, na danym terenie lub w danym obiekcie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz, jak 
i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny, osób 
dokonujących pochowania lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku 
pogrzebu; 

b) od dnia 20 kwietnia 2020 r.: 
– w  trakcie sprawowania kultu religijnego, w  tym czynności lub obrzędów religijnych, w  budyn-

ku użyteczności publicznej przeznaczonym na  potrzeby kultu religijnego znajdował się 1 uczestnik 
na 15 m2  powierzchni tego budynku, oprócz osób sprawujących kult religijny, 

– na cmentarzu znajdowało się nie więcej niż 50 uczestników podczas jednego pogrzebu, oprócz 
osób sprawujących kult religijny, osób dokonujących pochowania lub osób zatrudnionych przez 
zakład lub dom pogrzebowy. (…)

§ 14. 
1. Do odwołania zakazuje się: 
1) organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgroma-

dzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631); 



– 127 –

2) innych niż określone w pkt 1 zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i in-
nych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem 
spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. – Kodeks karny lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu. 

2. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych z wy-
konywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodar-
czej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym. (…)

§ 18. 
1. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, ma-

seczki albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo 
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568 i 695), ust i nosa: 

1) w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz w pojazdach samochodowych, którymi 
poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie; Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 697 2) 
w miejscach ogólnodostępnych, w tym: 

a) na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów 
botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, 

b) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: admi-
nistracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższe-
go, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastro-
nomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów 
w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek uży-
teczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny, 

c) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowi-
skach (straganach), d) na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 
24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 i 568) oraz na terenie takich nierucho-
mości o innych formach posiadania. 

2. Obowiązku określonego w ust. 1 nie stosuje się w przypadku: 
1) pojazdu samochodowego, w którym przebywają lub poruszają się: jedna osoba albo jedna osoba 

z co najmniej jednym dzieckiem, o którym mowa w pkt 2, albo osoby zamieszkujące lub gospodarujące 
wspólnie; 

2) dziecka do ukończenia 4. roku życia; 
3) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń 

rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacz-
nym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; 
okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane; 

4) osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w  budynkach, zakładach, 
obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b i c, z wyjątkiem 
osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania; 

5) kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy 
z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym lub pojazdem samochodowym wyko-
nującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator 
tego transportu w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 i 9 tej ustawy albo przedsiębiorca wykonujący dzia-
łalność w zakresie zarobkowego przewozu osób zapewniają oddzielenie kierującego od przewożonych 
osób w sposób uniemożliwiający styczność w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; 

6) duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, a w przypad-
ku braku duchownego – innej osoby sprawującej kult religijny, podczas jego sprawowania; 

7) żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza 
Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, 
stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności; 
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8) osoby, której miejscem stałego lub czasowego pobytu są budynki użyteczności publicznej prze-
znaczone na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, chyba że zarządzający 
takim budynkiem postanowi inaczej;

9) osoby przebywającej na terenie lasu. 

3. Osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placów-
kach handlowych lub usługowych może w czasie wykonywania tych czynności zawodowych realizować 
obowiązek, o którym mowa w ust. 1, przez zakrywanie ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli stanowi-
sko kasowe lub miejsce prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług, na którym wykonuje ona czyn-
ności zawodowe, jest oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną. 

4. Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku: 
1) konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także w związku ze świadcze-

niem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia; 
2) umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą lub głuchoniemą”.

Płock, dnia 24 kwietnia 2020 r.

 Ks. Piotr Grzywaczewski
 Kanclerz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 24 kwietnia 2020 r.
Nr 907/2020

Za zgodność


