DRODZY PARAFIANIE
Stosując się do rozporządzeń organów państwowych
z dnia 13 marca, po wprowadzeniu stanu zagrożenia
epidemicznego oraz rozporządzenia Arcybiskupa Warszawskiego
z dnia 13 marca br., który uzupełnia komunikat Rady Stałej
Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r. jako
proboszcz parafii zarządzam co następuje:
- Proszę wszystkich parafian, by zrealizowali przyjętą zasadę
obecności na Mszy św. w liczbie nie większej niż 50 osób
przewidzianej w rozporządzeniu organów państwowych czyli
obecne były na Mszy Świętej w kościele TYLKO osoby
zamawiające obecnie odprawianą intencję;
- Wiernych proszę o korzystanie z dyspensy od uczestnictwa
we Mszy św. zapowiedzianej w komunikacie Rady Stałej KEP,
a udzielonej przez Arcybiskupa Warszawskiego 13 marca 2020 r.
Równocześnie zachęcam do uczestniczenia w Eucharystii
za pośrednictwem telewizji, radia i internetu. Media te stworzyły
wiele propozycji transmisji niedzielnych Mszy Świętych;
zachęcamy do przyjmowania komunii w sposób duchowy
polegający na głębokim pragnieniu przyjęcia komunii
sakramentalnej, wyrażonej modlitewną prośbą, wypływającą
z miłości do Boga i pragnieniu zjednoczenia się z Chrystusem;
- komunię sakramentalną w kościele do odwołania będziemy
udzielać WYŁĄCZNIE na rękę;
- kancelaria parafialna jest ZAMKNIĘTA a w pilnych sprawach
tj. Wiatyku lub zgłoszenia pogrzebu proszę dzwonić: 501161939;
- wszystkie nabożeństwa wielkopostne i adoracje są
ODWOŁANE; Proszę, aby Gorzkie Żale przeżywać w domu,
rozważając tekst nabożeństwa. Podobnie uczyńmy z
nabożeństwem Drogi Krzyżowej. Sakrament pokuty po Mszach
Świętych indywidualnie zgłoszony.
W/w prośba obowiązuje do ODWOŁANIA – modlitwą w domu
ogarniajmy wszystkich chorych, lekarzy i cały personel medyczny.
W imię dobrze pojętej miłości bliźniego i troski o jego dobro
proszę o zachowanie wszystkich wskazań zarówno państwowych,
jak i kościelnych. Mam nadzieje, że wszystkie ograniczenia będą

krótkotrwałe i tymczasowe - warto więc włożyć w ich realizację
swój trud i poświęcenie. To takie nasze narodowe rekolekcje i
sprawdzian troski o Wspólnotę i siebie nawzajem.
Wasz proboszcz z modlitwą
Ks. kanonik Dariusz Kosk

Dziekanów Leśny, dnia 13 marca 2020 r.

