
Przewielebny Księże 
z związku z przekazywaniem w mediach nieprecyzyjnych, a czasem nawet 
nieprawidłowych informacji dotyczących rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 
r. poz. 964), Sekretariat KEP przeprowadził konsultacje z Ministrem Zdrowia 
i przestał następujące wyjaśnienia. 
Rozporządzenie Rady Ministrów w § 15 ust. 8 ww. mówi: «Zgromadzenia 
organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków 
wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku gdy 
zgromadzenie odbywa się w budynkach i innych obiektach kultu religijnego 
uczestnicy realizują obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 1, z 
wyłączeniem osób sprawujących kult religijny, a w przypadku gdy to 
zgromadzenie odbywa się na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości 
nie mniejszej niż 2 m od siebie lub realizują obowiązek, o którym mowa w § 
18 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny». Obowiązek, o 
którym mowa w § 18 ust. 1, to obowiązek zakrywania ust i nosa przy 
pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kask u 
ochronnego. 
Z powyższego przepisu wynika zatem, że: 
 
1) w kościołach i innych obiektach kultu religijnego: 
a) uczestnicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa, za wyjątkiem 
sprawujących kult religijny, 
b) nie obowiązuje żaden limit osób, 
c) nie dotyczy obowiązek zachowania odległości 2 metrów między 
osobami; oczywiście jeśli jest możliwe, to dla względów 
bezpieczeństwa sanitarnego można zachować dystans , jednak nie jest 
to obowiązek prawny - w budynku kościoła wystarczą maseczki; 
 
2) podczas zgromadzeń poza kościołami i innymi obiektami kultu 
religijnego: 
a) uczestnicy mają obowiązek zachowania odległości między sobą nie 
mniejszej niż 2 metry LUB zakrywania ust i nosa, za wyjątkiem 
sprawujących kult religijny, 
b) nie obowiązuje limit 150 osób. 
 
Przewielebny Księże, w związku z tą potwierdzoną interpretacją, zmianie 
ulegną niektóre zapisy i interpretacja duszpasterska Dekretu Biskupa 
Opolskiego z 28 maja br. Najważniejszą z nich, którą chcemy niezwłocznie 
przekazać, gdyż może mieć wpływ na podejmowane w tych dniach decyzje, 
jest możliwość zorganizowania procesji Bożego Ciała bez limitu 
wiernych. Uczestnicy procesji nie muszą się dystansować, muszę jedynie 
mieć zasłonięte usta i nos. 


