Zarządzenie Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego
dotyczące sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach
W związku z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa przez
władze państwowe z dnia 24 marca 2020r.
oraz ze „Wskazaniami Prezydium KEP” z dnia 25 marca 2020r.
postanawiam:
1. Dyspensa.
Z dniem 29 marca br. dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej
została prolongowana i rozszerzono jej zakres na wszystkich wiernych diecezji koszalińsko kołobrzeskiej oraz inne osoby przebywające na terenie diecezji i obowiązuje aż do odwołania.
Serdecznie zachęcam wiernych do duchowej łączności z odprawianymi w kościołach Mszami
świętymi, nabożeństwami i rekolekcjami, transmitowanymi za pośrednictwem telewizji, radia
i internetu.
2. Sprawowanie Eucharystii i uczestnictwo wiernych świeckich w sprawowanych
liturgiach.
Kierując się troską o zachowanie zdrowia wiernych i celebransów, a także celem uniknięcia
różnych sytuacji konfliktowych, które pojawiły się już w minionych dniach, po konsultacjach
z księżmi naszej diecezji zarządzam, że od 26 marca br. do 11 kwietnia br., celebrowanie
wszystkich Mszy świętych i Triduum Paschalnego będzie się odbywało bez obecności
wiernych świeckich przy zamkniętych drzwiach kościołów.
Jeśli celebracja dotyczy kaplic w klasztorach i domach zakonnych, zarządzam, żeby
sprawować w nich liturgię także bez udziału wiernych z zewnątrz.
Wszystkie Msze święte należy sprawować według ustalonego parafialnego porządku Mszy
świętych.
Proszę informować wiernych, którzy zamówili intencję o tym, że zamówiona przez nich Msza
święta zostanie odprawiona.
Poza czasem celebracji kościoły pozostają otwarte jako miejsca na indywidualną modlitwę, z
zachowaniem wymogu, by nigdy nie przebywało w nich więcej niż 5 osób równocześnie.
Informację o tym należy wywiesić na drzwiach kościołów a także przekazać ją wiernym
drogą internetową.
Zalecam, aby przy wejściu do kościoła umieścić pojemnik z płynem dezynfekującym.
Zapraszam wszystkich – duchownych i wiernych świeckich – do wytrwałej modlitwy we
wspólnotach domowych w duchu słów Jezusa Chrystusa:
„Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec,
który jest w niebie.
Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.” (Mt 18,19-20).

