
Komunikat Kurii Diecezjalnej Włocławskiej z 13 marca 2020 r., godzina 21.00 

 

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do 

rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników 

zgromadzeń do 50 osób, w tej wyjątkowej sytuacji Ksiądz Biskup uznaje za obowiązujące na 

terenie Diecezji Włocławskiej wszystkie wskazania wydane przez Przewodniczącego 

Konferencji Episkopatu Polski i prosi Księży o dostosowanie się do nich.  

 

Z dniem jutrzejszym, tj. 14 marca 2020 roku Biskup Włocławski: 

 

1. zarządza do odwołania, aby na terenie diecezji podczas każdej Mszy św. i nabożeństw 

wewnątrz kościoła przebywało maksymalnie 50 osób; 

2. przypomina o udzielonej dyspensie od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i 

świątecznych Mszach świętych i zachęca do skorzystania z niej. Osoby, które to 

uczynią, prosi o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem 

transmisji w środkach społecznego przekazu; 

3. odwołuje tegoroczne rekolekcje wielkopostne zarówno szkolne, jak i parafialne (dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych); 

4. bardzo prosi o pilne śledzenie komunikatów władz państwowych i Kurii Diecezjalnej; 

5. uznaje za obowiązujące wytyczne dotyczące zasad higieny, opieki duszpasterskiej nad 

wiernymi w czasie epidemii zawarte w komunikacie Kurii z dnia 13 marca br., godz. 

14.00 w tych punktach, które nie zostały zmienione niniejszym komunikatem; 

6. podkreśla znaczenie prośby Księdza Arcybiskupa Przewodniczącego KEP, by księża i 

osoby życia konsekrowanego każdego dnia o godzinie 20.30 – bez udziału wiernych – 

odmawiali w kościele różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi 

opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę 

nawrócenia. Prosi wiernych, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach w domach 

odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami. Ta duchowa łączność jest nam 

w tej chwili bardzo potrzebna i jest jedną z najskuteczniejszych form modlitwy 

kierowanej do Pana Boga; 

7. zachęca osoby duchowne i wiernych świeckich do wysłuchania orędzia 

przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego 

związanego ze stanem zagrożenia epidemicznego w kraju, które zostanie 

wyemitowane w sobotę o godz. 20.00 w TVP 1 i TVP Info; 

8. wszystkich duchownych, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich 

zapewnia o swej modlitewnej bliskości i udziela pasterskiego błogosławieństwa. 

 

Powyższe zarządzenia obowiązują do odwołania. Kuria Diecezjalna na bieżąco będzie 

monitorowała zalecenia wydawane w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa i stosownie 

do rekomendacji KEP oraz zaleceń władz państwowych reagowała odpowiednimi 

wytycznymi. 

 

ks. Artur Niemira, kanclerz Kurii 

 

L.dz. 350b/2020, Włocławek, dnia 13 marca 2020 r., godz. 21.00 


