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W sobotę 14 marca biskup opolski Andrzej Czaja rozszerzył na wszystkich wiernych
dyspensę od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej i świątecznej Mszy św. na czas od
III do V niedzieli Wielkiego Postu, oraz skierował słowo do diecezjan zatytułowane "W
Bogu nasza nadzieja".

  

Treść słowa biskupa opolskiego:

  

W tych trudnych dniach izolacji, przebywania w domach, w trosce o to, by nie rozprzestrzeniała
się epidemia, nie rezygnujmy z szukania konkretnych podpowiedzi dla wielkopostnej pracy nad
sobą i rozwoju duchowego. Trzeba, byśmy obudzili w sobie jak najwięcej zaufania do Bożej
Opatrzności, byśmy upraszali w domach łaskę ocalenia i miłosierdzia Bożego, modlili się za
chorujących, zmarłych, ich rodziny oraz służby medyczne i sanitarne. Podejmijmy też wysiłek
stanięcia przed Bogiem w prawdzie. Może to być czas swego rodzaju rekolekcji razem z
rodziną, w oparciu o lekturę Pisma Świętego i zgłębianie prawd wiary. Zatroskanie o bliźnich w
sąsiedztwie, zwłaszcza o osoby starsze pomoże nam odnowić Bożego Ducha w sercach.
Chciejmy się też łączyć duchowo z całą wspólnotą Kościoła za pomocą transmisji telewizyjnych
w mediach.

  

Dla nas, kapłanów, podpowiedzią jest rada, jakiej Bóg udzielił Mojżeszowi, gdy struchlały serca
ludu pozbawionego wody i narażonego na śmierć z pragnienia. Trzeba, jak Mojżesz, jeszcze
bardziej zbliżyć się do Boga. On jest pośród nas, w naszych świątyniach, jednak nie może nas
zabraknąć przy ołtarzu i w konfesjonałach, aby płynęły zdroje życiodajnej łaski.

  

Wszystkim udzielam pasterskiego błogosławieństwa
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Pełna treść komunikatu biskupa opolskiego:
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"W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do
rozporządzeń organów państwowych z dnia 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników
zgromadzeń do 50 osób, rozszerzam dyspensę udzieloną 13 marca br. na wszystkich wiernych,
przebywających na terenie diecezji opolskiej. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że
nieobecność na Mszy św. w niedzielę nie jest grzechem
.

  

Nasze kościoły pozostaną otwarte. Proszę jednak Księży Proboszczów, by w tej wyjątkowej
sytuacji dopilnowali, aby podczas każdej Mszy świętej i nabożeństw celebrowanych wewnątrz
kościoła przebywało maksymalnie 50 osób. Zalecam, aby były to w pierwszej kolejności osoby
związane z intencją danej Mszy świętej. Jednocześnie proszę wiernych, którzy korzystają z
dyspensy, o łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji Mszy świętych w
środkach społecznego przekazu.

  

Do wszystkich zwracam się z prośbą, by każdego dnia odmawiali Różaniec w intencji chorych
oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój
serc. Prośmy tez Pana o łaskę ocalenia i pokój w naszych sercach i rodzinach.

  

Wszystkich w modlitwie polecam dobremu Bogu i z serca błogosławię."
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