
Drodzy Diecezjanie, 

w związku z sytuacją związaną z koronawirusem, zagrażającym zdrowiu i życiu ludzi, a  także 
utrudniającym codzienne życie mieszkańców całego świata, kierując się wiarą w Boże Miłosierdzie 
polecam, by w najbliższe niedziele, do czasu kiedy ustanie epidemia, po każdej Mszy Świętej, we 
wszystkich kościołach diecezji, po Komunii Świętej, w postawie klęczącej, odśpiewano modlitwę błagalną 
„Święty Boże, Święty mocny” (suplikacja). 

Wszystkich chorych, a zwłaszcza dotkniętych skutkami epidemii, cały personel medyczny 
zawierzam wstawiennictwu Świdnickiej Pani czczonej w katedrze pod wzniosłym tytułem „Uzdrowienia 
chorych”. 

„ Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa 
zasadzonego nad wodą…” Jr 17, 7-8 

Podajemy do wiadomości komunikat księdza biskupa z zapewnieniem, że Msze św. w naszych 
świątyniach sprawowane będą w normalnym porządku codziennym i świątecznym.  

Prosimy o postępowanie zgodne z zaleceniami. Ponieważ kubatura naszej świątyni pozwala na 
uczestniczenie w bezpiecznej  odległości, prosimy aby w czasie liturgii zajmować miejsca w całym 
kościele, w bezpiecznej odległości od siebie. Wierząc, że cała nasza przyszłość jest w Panu, prosimy, aby 
w tym trudnym czasie odmawiać Litanie do Wszystkich Świętych, prosząc o ustanie epidemii i ochronę 
dla całej naszej Wspólnoty. Powierzamy się naszej Patronce – Maryi Wniebowziętej. 

Duszpasterze 

 

KOMUNIKAT BISKUPA ŚWIDNICKIEGO 

W związku z sytuacją dotyczącą koronawirusa proszę duszpasterzy oraz wszystkich wiernych o 
ponowne zapoznanie się i stosowanie zaleceń, które były zawarte w dotychczasowych komunikatach 
Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. 

Jednocześnie informuję, że wydarzenia takie jak: parafialne rekolekcje szkolne, dzień skupienia 
duchowieństwa (14 III); konferencja księży dziekanów (16 III), diecezjalna pielgrzymka maturzystów na 
Jasną Górę (20 III), diecezjalne spotkanie młodzieży przed Niedzielą Palmową w Wałbrzychu (4 IV), Msza 
Św. papieska w Wałbrzychu (4 IV) zostają odwołane bądź odbędą się  w późniejszych terminach. 

Zalecam także by zaplanowane w najbliższych tygodniach spotkania, zjazdy w domach 
rekolekcyjnych zostały odwołane lub przewidziane w innym czasie. 

Należy zapoznać się i stosować do wytycznych zawartych w Komunikacie Rady Stałej Konferencji 
Episkopatu Polski. 

Zgodnie z rekomendacją Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, powołując się na kan. 87 
par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku 
niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym: 

a. osobom w podeszłym wieku, 

b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.), 

c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, 

d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem. 

Zachęcam osoby korzystające z dyspensy do modlitwy za pomocą środków masowego przekazu. 

Proszę całą wspólnotę diecezjalną o sumienne przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych. 

  Ignacy Dec 
Biskup Świdnicki 

 


