Komunikat Biskupa Tarnowskiego
Drodzy Diecezjanie!
Nawiązując do zarządzenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski,
dotyczącego wprowadzenia określonych środków ostrożności w związku
z zagrożeniem koronawirusem, pragnę przede wszystkim zapewnić o mojej
duchowej łączności z Wami oraz modlitwie w Waszej intencji, zwłaszcza za
chorych i ich rodziny.
Sytuacja, w jakiej obecnie się znajdujemy, wymaga od nas
odpowiedzialnego podporządkowania się zaleceniom władz państwowych, ale
również mobilizuje nas do jeszcze większego wysiłku duchowego. Ten Wielki
Post przybrał dodatkowy charakter umartwienia. Starajmy się przeżywać nasze
obawy i lęki łącząc je z brzemieniem krzyża Jezusa Chrystusa. Wykorzystajmy
tę trudną sytuację także jako czas swoistych rekolekcji, służących wzmożonej
modlitwie, przypomnieniu najważniejszych prawd o Bogu i człowieku, a także
jeszcze większemu pogłębianiu osobistej relacji z Bogiem i ze wspólnotą
Kościoła, która w trudnych czasach tym bardziej pragnie dawać oparcie i nieść
pomoc swoim wiernym.
Zgodnie z rekomendacją Rady Stałej Episkopatu Polski udzielam
dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej do dnia 29
marca br. następującym wiernym:
1/ osobom w podeszłym wieku,
2/ osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura,
itp.),
3/ dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi
bezpośrednią opiekę,
4/ osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
W sytuacji, w której dla wielu osób dostęp do Mszy świętej i nabożeństw
staje się ograniczony, gorąco zachęcam, by w swoich domach powrócić do
modlitwy przy tzw. ołtarzykach domowych, czyli przygotowanych specjalnie
miejscach modlitwy czy to przed krzyżem, obrazem lub figurą Chrystusa, Matki
Bożej oraz Świętych. Ten czas może sprzyjać ponownemu odkryciu wspólnot
rodzinnych, jako domowych Kościołów.
Zachęcam do modlitwy szczególnie przez wstawiennictwo św. Sebastiana
i naszego świętego rodaka, Szymona z Lipnicy, który w czasie szalejącej zarazy
pielęgnował i zaopatrywał sakramentami chorych mieszkańców Krakowa.
Nasze kościoły pozostają otwarte, by umożliwić wiernym także prywatną
adorację Najświętszego Sakramentu oraz korzystanie z sakramentu pokuty.
Wszystkich Diecezjan, zwłaszcza pozostających w domach, zapraszam też do
skorzystania z oferty mediów katolickich, w tym naszego Diecezjalnego Radia
RDN, które transmituje Msze święte, nabożeństwa pasyjne, emituje programy

formacyjne a także rekolekcje wielkopostne. Młodzież zachęcam do
skorzystania z oferty formacyjnej proponowanej przez telewizję internetową
SynajTV.
Pamiętajmy, że w trudnym położeniu pielęgnowanie wiary, umacnianie
ducha i podtrzymywanie motywacji nie jest rzeczą drugorzędną lecz zasadniczą.
Drodzy Diecezjanie! Wierzymy w uzdrawiającą moc Bożej łaski, dlatego
wyciągamy do Boga ręce w błagalnej modlitwie za naszą Ojczyznę i całą
rodzinę ludzką. Pragniemy też, by ta pełna obaw i niepewności rzeczywistość
pobudzała nas do jeszcze większej solidarności między sobą, do wzajemnej
pomocy i wspierania się.
Z pasterskim błogosławieństwem i darem ustawicznej modlitwy za moich
Diecezjan
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Komunikat Biskupa Tarnowskiego należy odczytać wiernym w ramach ogłoszeń
duszpasterskich w niedzielę 15 marca br., we wszystkich kościołach i kaplicach diecezji
tarnowskiej.
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