
Zarządzenie Biskupa 

Sandomierskiego 
 

W związku  z  zagrożeniem  epidemią  wywołaną  koronawirusem  oraz 

zaleceniami ks. abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego 

Konferencji Episkopatu Polski z dnia 10 marca br., których wprowadzenie 

w życie rekomenduję (zał. 1), zarządzam jednocześnie, co następuje: 

1. Księża Proboszczowie i Rektorzy kościołów zwiększą, w miarę możliwości 

i potrzeb, liczbę Mszy św. w niedziele i święta nakazane. Dotyczy to również 

Nabożeństwa Drogi Krzyżowej, podczas której trzeba wystrzegać się takich 

praktyk pobożnościowych, jak np. całowanie krzyża. 

2. Przy okazji celebracji liturgicznych oraz spełniając w inny sposób posługę 

duszpasterską, należy trzymać się ściśle obowiązujących przepisów prawa 

świeckiego, zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz organów władzy 

wszystkich szczebli, wykonujących swoje ustawowe zadania. 

3. Obecna sytuacja nie zwalnia duszpasterzy z obowiązku troski o chorych, 

starszych i dzieci, którzy z racji na swoją sytuację oraz zagrożenie wirusem 

nie uczestniczą  w życiu parafii, naturalnie z zachowaniem nr. 2 niniejszego 

zarządzenia. 

4. Po każdej Mszy św. należy odmówić następującą modlitwę, zachęcając 

wiernych do odmawiania jej również prywatnie i w rodzinach. 

Modlitwy o ustanie epidemii 

Boże Ojcze Wszechmogący, usłysz wołanie Twojego Ludu, dotkniętego 

chorobami duszy i ciała. 

Święty Boże, Święty mocny, 

Święty a Nieśmiertelny 

Zmiłuj się nad nami. 

Od powietrza, głodu, ognia i wojny 

Wybaw nas Panie! 

Od nagłej i niespodzianej śmierci 

Zachowaj nas Panie! 
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My grzeszni Ciebie Boga prosimy 

Wysłuchaj nas Panie! 

Spraw Boże, abyśmy cieszyli się zawsze Twoim błogosławieństwem 

i wychwalali Cię za wszystkie dobrodziejstwa. 

Otocz szczególną opieką Służbę Zdrowia, umocnij chorych i daj wieczne 

odpoczywanie zmarłym. 

Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie. 

Święta Maryjo, uzdrowienie chorych, módl się za nami. 

Wszyscy Święci Pańscy, módlcie się za nami. 

5. W zależności od nowych decyzji Konferencji Episkopatu Polski 

oraz Władz Świeckich, niniejsze zarządzenie będzie uzupełniane. 

Nie ulegajmy panice ani desperacji, lecz spójrzmy na nowe wyzwania 

w duchu wiary. 

Całej wspólnocie Diecezji Sandomierskiej z serca błogosławię, zapewniam 

o modlitwie i pozostaję do dyspozycji każdego w tym szczególnym 

momencie. 

 

Sandomierz, 11 marca 2020 r. 

Krzysztof Nitkiewicz 

Biskup Sandomierski 

 


