Zarządzenie w związku z epidemią koronawirusa
Mając na uwadze wzrost zakażeń koronawirusem także w naszym kraju i wynikające
z niego zagrożenia zdrowia i życia, zwłaszcza dla osób starszych i chorych, zgodnie
z rekomendacjami Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski zarządzam wprowadzenie
następujących prewencyjnych środków ostrożności:
1. Zgodnie z kan. 87 §1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy
od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca
br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi
bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej
we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie gorąco zachęcam, aby osoby
korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie w łączności
ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe Mszy
Świętych i innych nabożeństw.
2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących
zasad:
a. kapłani przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się
zasadami higieny,
b. przypominam, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii
Świętej na rękę,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi i relikwiom należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki
skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

3. Ponadto do dnia 29 marca br.:
a. zaplanowane przed Wielkanocą liturgie udzielenia sakramentu bierzmowania
w parafiach zostają przeniesione na terminy późniejsze,
b. zostają zawieszone rekolekcje szkolne organizowane przez parafie, rekolekcje
i dni skupienia dla dzieci i młodzieży organizowane w ośrodkach rekolekcyjnych
w Archidiecezji, spotkania formacyjne w związku z przygotowaniem do I Komunii
św. i sakramentu bierzmowania, pielgrzymki grupowe,
c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się
roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.
4. Proszę o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, o modlitwę w intencji
ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla
każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa.
Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu
medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Zachęcam wszystkich wiernych, aby
poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę w tych intencjach. Polecam
duszpasterzom:
a. aby odprawiali raz w tygodniu Msze św. wotywne w intencji chorych i oddalenie
epidemii,
b. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego
Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – odwiedzali chorych i starszych
parafian z posługą sakramentalną.
W tym czasie zagrożenia i wielkiego wysiłku podejmowanego w walce
z epidemią wszystkich powierzam opiece Matki Bożej Pani Miłosierdzia, otaczam
modlitwą i udzielam pasterskiego błogosławieństwa.
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