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Przypominamy, że do 29 Marca obowiązuje dekret biskupa Jana Kopca, w
związku z czym powstrzymujemy się od publicznego sprawowania
sakramentów w kościołach naszej diecezji. Przypominamy, że Konferencja
Episkopatu Polski udzieliła dyspensy od obowiązku uczestnictwa w
niedzielnej Mszy Świętej. Zachęcamy do włączenia się i duchowego udziału
w Mszach transmitowanych za pośrednictwem radia, telewizji oraz
Internetu. Penitencjaria 
Dzisiejsza Niedziela jest IV Niedzielą Wielkiego Postu, tradycyjnie nazywaną
Niedzielą Laetare, oznacza połowę czasu Wielkiego Postu i radość ze
zbliżającej się celebracji Misterium Paschalnego. 
Penitencjaria Apostolska udzieliła odpustu specjalnego wiernym dotkniętym
chorobą zakaźną spowodowaną koronawirusem, a także pracownikom
służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy opiekują się
osobami zakażonymi.
W Dekrecie Penitencjarii Apostolskiej czytamy, że odpustu specjalnego
udziela się wiernym cierpiącym na koronawirusa, którzy podlegają
kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalach lub we własnych
domach. Warunkiem uzyskania takiego odpustu jest brak przywiązania do
grzechu oraz duchowa łączność poprzez środki masowego przekazu z
celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, pobożną praktyką
Drogi Krzyżowej lub innymi formami pobożności. A także wtedy gdy wierni
przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne
wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, „ofarując tę próbę w duchu wiary
w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych
warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w
intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe”.
Odpust zupełny na tych samych warunkach mogą uzyskać również
pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy, którzy, narażając
się na ryzyko zarażenia, opiekują się chorymi na koronawirusa.
Ponadto odpust zupełny mogą uzyskać także wierni, „którzy ofarują
nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, lub Adorację Eucharystyczną, lub
lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie
różańca świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub



odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, w intencji przebłagania Boga
Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie
wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie”.
Tym, którzy nie mogą przyjąć sakramentu namaszczenia chorych i wiatyków,
zostaje udzielony „odpust zupełny w chwili śmierci, pod warunkiem, że byli
należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się”. W celu uzyskania tego
odpustu Penitencjaria Apostolska zaleca używanie krzyża.
Kancelaria domowa i parafalna do 29 marca pozostaje zamknięta. Wszelkie
sprawy prosimy załatwiać drogą telefoniczną lub mailową, dane kontaktowe
w nagłówku ogłoszeń. 
Gorąco zachęcamy do postępowania zgodnie z aktualnymi wytycznymi służb
medycznych i agend rządowych. Apelujemy o pozostanie w domach,
unikanie zgromadzeń, ograniczenie spotkań towarzyskich. Niech to będzie
elementem naszej wielkopostnej ofary i troski o bliźniego w tym trudnym
czasie. 
Wszystkim życzymy błogosławionej i bezpiecznej Niedzieli oraz całego
tygodnia, pamiętamy o Was w naszej wspólnej i osobistej modlitwie, z
błogosławieństwem – Wasi duszpasterze +
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