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DEKREETTI
Covid-19-viruksen aikana (II)

Ottaen huomioon Covid-19-pandemian nopeasti muuttuva tilanne ja piispainkokousten 
lähettämät havainnot, tämä kongregaatio päivittää täten piispoille 19.3.2020 annetun 
aikaisemman dekreetin yleiset ohjeet ja neuvot.

Ottaen huomioon, että pääsiäisen ajankohtaa ei voi muuttaa, niissä maissa, joissa tämä tauti 
on voimissaan ja joissa ihmisten kokoontumista ja liikkumista on rajoitettu, piispat ja papit 
voivat viettää pyhän viikon riittejä ilman kansaa ja sopivassa paikassa välttäen 
konselebraatiota ja jättäen pois rauhan tervehdyksen.

Uskoville tulisi välittää tieto näiden viettojen kellonajoista, jotta he voisivat rukouksen 
hengessä liittyä niihin omissa kodeissaan. Live-lähetykset (eivät nauhoitetut) voivat olla 
tässä avuksi. Joka tapauksessa on tärkeää omistaa sovelias aika rukoukselle; ennen kaikkea 
hetkipalveluksen rukoilemiselle.

Piispainkokoukset ja yksittäiset hiippakunnat pitävät huolta siitä, että perheiden yhteiseen ja 
uskovien henkilökohtaiseen rukoukseen löytyy resursseja.

1. Palmusunnuntai. Herran Jerusalemiin saapumisen muistoa vietetään pyhien rakennusten 
sisällä; katedraaleissa käytetään Roomalaisen messukirjan toista vaihtoehtoa; 
seurakuntakirkoissa ja muualla käytetään kolmatta vaihtoehtoa.

2. Krismamessu. Arvioiden eri maissa vallitsevaa tilannetta, piispainkokoukset voivat antaa 
ohjeita tämän messun mahdollisesta siirtämisestä toiseen ajankohtaan.

3. Kiirastorstai. Jalkojen pesu, joka jo nyt on vaihtoehtoinen, jätetään pois. Eukaristian 
asettamisen muistoksi vietettävän messun lopuksi kulkue jää pois ja pyhä sakramentti 
pidetään tabernaakkelissa. Tänä päivänä kaikille papeille myönnetään poikkeuksellisesti 
erityinen oikeus viettää messu sopivassa paikassa ilman kansan läsnäoloa.

4. Pitkäperjantai. Yleisiä esirukouksia varten piispat pitävät huolen siitä, että lisätään 
erityinen rukousaihe menetyksiä kohdanneiden, sairaiden ja kuolleiden puolesta (vrt. 
Roomalainen messukirja). Ristin palvonta suutelemalla rajoitetaan vain pääselebranttiin.
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5. Pääsiäisyön vigilia. Tämä vietetään yksinomaan katedraalissa ja seurakuntakirkoissa. 
Kasteliturgiassa on vain kastelupausten uudistaminen (vrt. Roomalainen messukirja).

Seminaareissa, pappiskollegioissa, luostareissa ja uskonnollisissa yhteisöissä seurataan 
tämän dekreetin ohjeita.

Kansanhurskauden ilmaukset ja kulkueet, jotka rikastuttavat pyhän viikon päiviä ja 
pääsiäisen kolmea pyhää päivää, voidaan hiippakunnan piispan harkinnan mukaan siirtää 
myöhempään ajankohtaan, esimerkiksi syyskuun 14. tai 15. päivään.

Paavin valtuuttamana yksinomaan vuotta 2020 varten.

Liturgian ja sakramenttijärjestyksen kongregaatiosta, 25. maaliskuuta 2020, Herran 
ilmoittamisen juhlapyhänä
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