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DEKRET 

I en tid med covid-19 (II) 

 

 Tatt i betraktning den raske utvikling av pandemien covid-19 og under 

hensyntaken til de observasjoner som er kommet fra bispekonferansene, 

kommer denne kongregasjon med en oppdatering mht. de generelle 

anvisninger og forslag som alt ble gitt til biskopene i det foregående dekret av 

19. mars 2020. 

 

 Med utgangspunktet at påsken ikke kan flyttes, bør biskopene og 

prestene i de land som har blitt rammet av sykdommen og der det er blitt 

innført restriksjoner vedrørende forsamlinger og forflytninger av folk, feire 

den stille ukes rituser uten deltagelse av folk og på et egnet sted, idet man 

unngår koncelebrasjon og sløyfer fredshilsenen. 

 

 De troende må få kunngjort feiringenes begynnelse på en måte som gjør 

at de kan forene seg i bønn i deres egne hjem. TV-overføringer direktesendt – 

men ikke i opptak – vil kunne være midler til hjelp. Under enhver 

omstendighet forblir det av verdi å vie en passende tid til bønn, idet man 

fremfor alt verdsetter tidebønnsliturgien. 

 

 Bispekonferansen og de enkelte bispedømmer må ikke unnlate å gi hjelp 

til bønn i familien og personlig bønn. 

 

1 – Palmesøndag. Minnet om Herrens inntog i Jerusalem feirer man inne i 

den sakrale bygning; i domkirkene anvender man det annet alternativ anført i 

Missale Romanum, i sognekirkene og på andre steder det tredje. 

 

2 – Oljevigselsmessen. Etter å ha vurdert den konkrete situasjon i de 

forskjellige land vil bispekonferansene kunne gi anvisninger om en eventuell 

flytting til et annet tidspunkt. 

 

3 – Skjærtorsdag. Man utelater fotvaskingen som jo er fakultativ. Ved slutten 

av messen til minne om Herrens måltid utelater man også prosesjonen og man 

forvarer Det aller helligste sakrament i tabernakelet. På denne dag innvilges 

prestene som rent unntak muligheten til å feire messen på et egnet sted, uten 

deltagelse av folk.  

 



4 – Langfredag. Biskopene vil i den universelle forbønn sørge for å legge inn 

en spesiell intensjon for de som befinner seg i en fortvilet situasjon, de syke, 

de døde (jf. Missale Romanum). Tilbedelsen av korset i form av kyssing 

begrenses til celebranten alene. 

 

5 – Påskevigilien. Denne feirer man utelukkende i domkirkene og 

sognekirkene. Ved «dåpsliturgien» foretar man kun fornyelse av dåpsløftene 

(jf. Missale Romanum). 

 

 I seminarene, prestekollegiene, klostrene og ordenskommunitetene 

holder man seg til anvisninger i foreliggende dekret. 

 

 Uttrykk for folkefromhet og prosesjoner som inntreffer på dagene i den 

stille uke og i påskens triduum, vil etter diøcesanbiskopens vurdering kunne 

bli flyttet til andre passende dager, som f.eks. til 14. og 15. september. 

 

 De mandato Summi Pontificis pro hoc tantum anno 2020. [Etter mandat 

fra paven, bare for dette år 2020.] 

 

 Gudstjeneste- og sakramentskongregasjonen, 25. mars 2020, på 

høytidsdagen for Herrens bebudelse. 
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