Komunikat Kurii Diecezjalnej Włocławskiej
W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, biorąc pod uwagę zarządzenia władz
państwowych, a zwłaszcza decyzję Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć
dydaktyczno-naukowych we wszystkich placówkach oświatowych na terenie kraju, oraz
uwzględniając zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego rekomendującego odwołanie
wszystkich imprez masowych, biskup włocławski Wiesław Mering, po nadzwyczajnych
obradach Rady Biskupiej poszerzonej o obecność Dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii
Diecezjalnej Włocławskiej, w dniu 11 marca br. podjął następujące decyzje:
1. odwołana zostaje tegoroczna pielgrzymka maturzystów Diecezji Włocławskiej
planowana na 24 i 25 marca. W dniu 24 marca o godz. 21 na Jasnej Górze delegacja
diecezji weźmie udział w modlitwie Apelu Jasnogórskiego (przedstawiciel diecezji
poprowadzi także rozważania), która będzie ofiarowana w intencji maturzystów.
Zachęca się tegoroczną młodzież maturalną diecezji do duchowej jedności
z modlącymi się na Jasnej Górze;
2. odwołane zostają tegoroczne obchody Światowego Dnia Młodzieży w wymiarze
diecezjalnym, planowane na dzień 4 kwietnia w Charłupi Małej. Młodzież zachęca się
do wzięcia udziału w parafialnych celebracjach Wielkiego Tygodnia.
3. zawieszone zostają rekolekcje o charakterze szkolnym, na razie na okres dwóch
tygodni, a więc na czas zamknięcia placówek oświatowych (z możliwością
przedłużenia tego zawieszenia, w zależności od dalszych decyzji Ministra Edukacji
Narodowej). Usilnie zachęca się, aby dzieci i młodzież wraz z rodzicami uczestniczyli
w rekolekcjach parafialnych i przystąpili do spowiedzi przygotowującej do przeżycia
świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Ksiądz Biskup ponawia apel o gorliwą modlitwę w obliczu rozprzestrzeniania się
koronawirusa. Naśladując prastary polski zwyczaj, zaleca odśpiewanie po każdej Mszy
świętej we wszystkich kościołach i kaplicach całej Diecezji Włocławskiej Suplikacji „Święty
Boże, Święty Mocny...”, jak również umieszczenie specjalnych wezwań w modlitwie
powszechnej podczas każdej Mszy świętej, a także podjęcie innych inicjatyw modlitewnych
w intencji uchronienia od epidemii. Zachęca również do podjęcia modlitwy w intencji
chorych, służby zdrowia oraz tych wszystkich, którzy dążą do zatrzymania rozprzestrzeniania
się koronawirusa.
Kuria Diecezjalna na bieżąco będzie monitorowała zalecenia wydawane w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa i reagowała odpowiednimi wytycznymi. Apeluje do
duszpasterzy o stosowanie się do komunikatu Przewodniczącego KEP oraz do decyzji
i zaleceń władz państwowych, w tym Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
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