
Komunikat w sprawie procesji Bożego Ciała w 2020 r. 

 

Bieżący rok duszpasterski obchodzimy w Kościele w Polsce pod hasłem: „Wielka 

Tajemnica Wiary”. Jest to dla nas sposobność do odnowienia naszej wiary w prawdziwą  

i rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Szczególną okazją 

do wyrażenia naszej miłości do naszego Pana obecnego w Eucharystii jest coroczna 

uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Procesja eucharystyczna sprawowana 

tego dnia w naszych parafiach jest przejściem Chrystusa pośród swego ludu oraz 

publicznym świadectwem wiary Kościoła. 

 

 Biorąc pod uwagę obecnie obowiązujące przepisy epidemiologiczne ustala się: 

 Procesję eucharystyczną do czterech ołtarzy należy zorganizować tylko i wyłącznie 

wokół kościoła, w obrębie placu przykościelnego.  

 Ołtarze należy urządzić na placu kościelnym, jeśli to możliwe, wykorzystując także 

istniejące kaplice lub krzyże. 

 W procesji, będącej kontynuacją Mszy świętej, mogą wziąć udział tylko uczestnicy 

poprzedzającej ją Eucharystii, w liczbie, jaka może (stosownie od aktualnych 

przepisów) gromadzić się wewnątrz kościoła. 

 Jeśli urządzenie procesji nie jest możliwe, po Mszy świętej organizuje się uroczystą 

adorację eucharystyczną, przedłużoną i poszerzoną o rozważanie Słowa Bożego  

i teksty mówiące o Eucharystii, zakończoną błogosławieństwem Najświętszym 

Sakramentem. Końcowego błogosławieństwa na cztery strony świata można udzielić 

sprzed drzwi świątyni. 

 Wszystkie uroczystości należy organizować z uwzględnieniem obecnie 

obowiązujących obostrzeń dotyczących liczby osób w kościele, dystansu między 

osobami oraz obowiązku zasłaniania ust i nosa. 

 Tradycyjne procesje eucharystyczne organizowane z racji dawnej oktawy Bożego Ciała 

(zarówno w poszczególnej jej dni, jak też na zakończenie) mogą odbyć się wokół 

kościoła, ale bez urządzania ołtarzy. Procesję można także zastąpić adoracją 

Najświętszego Sakramentu w kościele. Warto odnowić tradycję nieszporów 

eucharystycznych. We wszystkie dni dawnej oktawy można urządzić całodzienne lub 

przynajmniej kilkugodzinne wystawienie Najświętszego Sakramentu. 

 W związku z obecną sytuacją i takim sposobem celebracji uroczystości Najświętszego 

Ciała i Krwi Chrystusa, nie ma potrzeby ubiegania się o możliwość przejścia procesji po 

drogach publicznych w odpowiednich urzędach administracji samorządowej. 

 

 Z racji na zmieniającą się sytuację epidemiologiczną prosimy o systematyczne 

zapoznawanie się z odpowiednimi wytycznymi władz kościelnych i państwowych, 

ponieważ powyższe decyzje mogą ulec zmianie 
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