
 

 

 

 

 

KOMUNIKAT  

Dekret Stolicy Apostolskiej 

Formularz Mszy Świętej na czas pandemii 
 

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała dekret 

zezwalający na możliwość odprawiania Mszy Świętej na czas pandemii wraz ze 

specjalnym formularzem mszalnym. 

Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zezwala 

na możliwość odprawiania specjalnej Mszy Świętej błagalnej w intencji ustąpie-

nia pandemii, we wszystkie dni, z wyjątkiem uroczystości oraz niedziel Ad-

wentu, Wielkiego Postu i Okresu Wielkanocnego, dni Oktawy Wielkanocnej, 

wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, Środy Popielcowej i Wielkiego 

Tygodnia, przez cały czas trwania pandemii. 

Dekret, jak w nim czytamy, jest odpowiedzią na prośby, które wpłynęły do 

Kongregacji. „Nie ulękniesz się zarazy, co idzie w mroku (por. Ps 90, 5-6). Te 

słowa psalmisty to zaproszenie do okazania wielkiej ufności w wierną miłość 

Boga, który nigdy nie opuszcza Swego ludu w czasie próby”– czytamy w doku-

mencie. 

Do Dekretu załączony jest formularz mszalny (w załączniku). W modlitwie 

zawarte są m.in. prośby o wieczne życie dla zmarłych, pociechę dla płaczących, 

uzdrowienie dla chorych, pokój dla umierających, siłę dla tych, którzy poświęca-

ją się w służbie zdrowia oraz o ducha mądrości dla sprawujących władzę i o od-

ważną życzliwość wobec wszystkich dla każdego z wiernych. 

Formularz mszalny „W czasie epidemii” został przesłany do Konferencji 

Episkopatów krajowych przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sa-

kramentów w dn. 30.03.2020 (Prot. N. 156/20). Wpisuje się on do grupy formu-

larzy „Mszy w różnych potrzebach” (Część II: „W różnych okolicznościach ży-

cia publicznego”). Polskie tłumaczenie zostało zatwierdzone przez Kongregację 

w dn. 3 kwietnia 2020. 

Tego formularza mszalnego można używać zgodnie z rubryką wstępną 

w czasie przed Niedzielą Palmową 2020, a potem dopiero w pierwszy wolny 

dzień po Oktawie Wielkanocy czyli 20 kwietnia. 
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Kolor liturgiczny na tę Mszę, zgodnie z Ogólnym Wprowadzeniem do 

Mszału Rzymskiego 347, to fioletowy, ponieważ formularz ma charakter pokut-

ny. 

Odnośnie do prefacji Kongregacja nie podała normy, jednak zgodne z ru-

bryką odnośnie mszy w różnych potrzebach, najlepiej jest przyjąć jednolite roz-

wiązanie i stosować V Modlitwę Eucharystyczną – C (Chrystus wzorem miło-

ści), na którą wskazuje rubryka łacińska (Appendix ad Ordinem Missae, Prex 

Eucharistica pro variisnecessitatibus IV (Iesuspertransiensbenefaciendo), Mszał 

Rzymski 2008 s. 702). W dodatkowej korespondencji z Kongregacją udało się 

otrzymać informację (w dn. 03.04.2020), że jeśli używa się innej modlitwy eu-

charystycznej, można użyć pierwszej prefacji o Męce Pańskiej (nr 17) lub prefa-

cji o Krzyżu świętym (nr 50). 

Czytania z formularza „W okresie trzęsienia ziemi” nie są obowiązkowe, 

można użyć czytań z dnia. 

Biuro Prasowe KEP 

* * * * * 

Podajemy tekst dekretu: 

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 

Prot. N. 156/20 

DEKRET 

w sprawie Mszy świętej na czas pandemii 

 

Nie ulękniesz się zarazy, co idzie w mroku (por. Ps 90, 5-6). Te słowa 

psalmisty to zaproszenie do okazania wielkiej ufności w wierną miłość Boga, 

który nigdy nie opuszcza Swego ludu w czasie próby. 

W tych dniach, kiedy cały świat jest ciężko dotknięty wirusem Covid-19, 

do Kongregacji wpłynęły liczne prośby o możliwość odprawienia specjalnej 

Mszy świętej błagalnej w intencji ustąpienia pandemii. 

Dlatego też Kongregacja ta, na mocy uprawnień udzielonych jej przez Ojca 

Świętego FRANCISZKA, zezwala na możliwość odprawiania Mszy świętej na 

czas pandemii, we wszystkie dni, z wyjątkiem uroczystości oraz niedziel Adwen-

tu, Wielkiego Postu i Okresu Wielkanocnego, dni Oktawy Wielkanocnej, wspo-

mnienia wszystkich wiernych zmarłych, Środy Popielcowej i Wielkiego Tygo-

dnia (por. Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, nr 374), przez cały 

czas trwania pandemii. 

Do niniejszego Dekretu załącza się formularz mszalny. 

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia. 

 

W siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, 

dnia 30 marca 2020 r. 

 



Robert kard. Sarah 

Prefekt 

 

                                                                                         + Arthur Roche 

Arcybiskup Sekretarz 

 

* * * * * 
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/-/ Ks. Krystian Kletkiewicz 

Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego 

/-/ Ks. Rafał Dettlaff 

Kanclerz Kurii 


