
SŁOWO DO WIERNYCH
W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA

W związku z ogłoszeniem w całej Polsce stanu zagrożenia epidemicznego 
zachodzi konieczność podjęcia odpowiednich środków ostrożności, które przyczynią 
się do zmniejszenia ryzyka zachorowań. Zachęcam więc wszystkich wiernych do 
przestrzegania zaleceń wydawanych w tej materii przez władze publiczne.

Sytuacje trudne, niosące zagrożenie dla całej społeczności, skłaniają nas do 
bardziej intensywnego zwrócenia się do Boga. W naszych parafiach nadal będą więc 
odprawiane msze św. i nabożeństwa wielkopostne, zgromadzenia wiernych nie mogą 
jednak przekraczać liczby 50 osób. Ograniczenie to obowiązuje również w przypadku 
sprawowania liturgii pogrzebowej, dlatego w celebracjach żałobnych powinni brać 
udział włącznie najbliżsi krewni osoby zmarłej Apeluję do wszystkich o przyjęcie ze 
zrozumieniem tego drastycznego ograniczenia, koniecznego z uwagi na istniejące 
ryzyko rozprzestrzeniania się choroby.

Mając na względzie tę nadzwyczajną sytuację, która większości wiernych 
uniemożliwi uczestnictwo w niedzielnej mszy św., udzielam wszystkim 
diecezjanom dyspensy od tego obowiązku. zachęcam do śledzenia korzystania z 
transmisji mszy św. niedzielnych w środkach społecznego przekazu, np. o godz. 7.00 
w TVP 1, o godz. 9.00 w Polskim Radiu – Program Pierwszy, o godz. 9.30 w 
Telewizji Trwam, o 13.00 w TV Polonia. Ponadto o godz. 10.30 w lokalnym paśmie 
TVP3 i w Radiu Zachód będzie transmitowana msza św. z kaplicy katedralnej w 
Gorzowie Wlkp. W Internecie transmitowane będą również wszystkie msze św. i 
nabożeństwa odprawiane w diecezjalnym Sanktuarium w Rokitnie.

Do posługi duchowej wobec osób hospitalizowanych upoważnieni są 
wyłącznie kapelani zatrudnieni w konkretnym szpitalu.

W odpowiedzi na apel abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego 
Konferencji Episkopatu Polski, każdego dnia o godz. 20.30 w kościołach bez udziału 
wiernych będą się modlić kapłani i osoby życia konsekrowanego. Wszystkich 
wiernych zapraszam, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali 
różaniec w duchowej łączności ze swoimi duszpasterzami.

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych w wyniku epidemii. Módlmy się 
również o zdrowie dla chorych i wsparcie dla ich bliskich, lekarzy i opiekunów oraz o 
mądrość dla rządzących i roztropność dla obywateli. Każdego dnia kontynuujmy 
śpiew suplikacji po błogosławieństwie kończącym każdą mszę św. „Święty Boże, 
Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas, Panie”.
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