
Akt Komunii św. duchowej: 
 

Kładę się u Twych stóp, o mój Jezu, 

i ofiarowuję Ci moje skruszone serce,  

uniżone w swojej nicości i Twojej świętej obecności.  

Adoruję Cię w sakramencie Twej miłości, 

niewysłowionej Eucharystii.  

Pragnę przyjąć Ciebie w tym ubogim przybytku, 

jaki oferuje Ci mój umysł.  

Czekając na radość z sakramentalnej komunii, 

pragnę przyjąć Cię w duchu.  

Przyjdź do mnie, O mój Jezu, 

kiedy ja, ze swojej strony, przychodzę do Ciebie!  

Niech Twoja miłość ogarnie moje całe jestestwo 

w życiu i śmierci.  

Wierzę w Ciebie, Tobie ufam, Ciebie miłuję 

  

Papież Franciszek 

Wyciąg z Zarządzenia Metropolity Przemyskiego 
z 25 marca 2020 r. 

Przemyśl, 25 marca 2020 r., L.dz. 462/021/2020 
Drodzy Kapłani, Czcigodni Diecezjanie! 
W duchu odpowiedzialności za wszystkich wiernych, zarówno tych, którzy z racji 
na wypełnianie obowiązków zawodowych służą innym i podejmują zleconą im pracę, 
jak i tych, którzy ze względu na wprowadzone od 25 marca br. nowe regulacje 
pozostają w domach rodzinnych, zobowiązuję wszystkich kapłanów 
do bezwzględnego przestrzegania zasad mających na celu ograniczenie 
rozprzestrzeniania się epidemii. Wszystkich wiernych proszę o zrozumienie sytuacji 
i przestrzeganie wprowadzonych poniżej rozporządzeń. 
(…) 
III. KOMUNIA ŚWIĘTA 
Należy powstrzymywać się od wynoszenia Najświętszego Sakramentu poza świątynię, 
za wyjątkiem zanoszenia Komunii świętej w formie wiatyku. Na czas epidemii 
zawieszam posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Posługę sakramentalną 
wobec osób chorych i w podeszłym wieku ograniczam do wypadków 
niebezpieczeństwa śmierci. Ich samych proszę, by przyjmowali Komunię świętą 
duchową, a swoje choroby, cierpienia i modlitwy ofiarowali w intencji personelu 
medycznego i służb państwowych. Zalecenia te dotyczą także kapelanów szpitali 
i zakładów zamkniętych. 
 

IV. SPOWIEDŹ  
Nie rezygnujemy ze spowiedzi sakramentalnej. Ci, którzy pragną z niej korzystać, 
powinni umówić się na nią telefonicznie z kapłanem. Jest ona możliwa w kościołach, 
kaplicach i innych stosownych miejscach, z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności. Zgodnie z zaleceniami Penitencjarii Apostolskiej w obecnej sytuacji (…) 
podczas indywidualnego sprawowania sakramentu pojednania, należy zwracać 
szczególną uwagę na to, aby spowiedź odbywała się w przewietrzonym miejscu poza 
konfesjonałem, z zachowaniem odpowiedniego dystansu, przy użyciu masek 
ochronnych, zwracając absolutną uwagę na sakrament i niezbędną dyskrecję. 
Warto pamiętać, że żal doskonały, płynący z miłości do Boga nad wszystko 
umiłowanego, wyrażony przez wiernych w szczerej prośbie o przebaczenie (takiej, 
jaką penitent jest obecnie w stanie wyrazić), i któremu towarzyszy votum confessionis, 
czyli stanowcze postanowienie, aby jak najszybciej przystąpić do spowiedzi 
sakramentalnej, pozwala uzyskać im przebaczenie grzechów, nawet śmiertelnych (por. 
KKK, nr 1452). 
Przypominam, że Kościół nie dopuszcza możliwości sprawowania sakramentu pokuty 
i pojednania przez środki komunikacji elektronicznej takiej jak telefon, Internet itp. 
Stolica Apostolska nigdy nie zezwoliła na spowiedź „na odległość” (por. Denzinger, 
nr 1994) i wskazuje, że w przestrzeni wirtualnej „nie ma sakramentów” (Papieska 
Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, „Kościół a Internet” z dnia 22.02.2002 
w pkt. II). 


