
OGŁOSZENIE !!! 
 
 
 

       Biskup Czeslaw właśnie ogłosił, iż wszelkie publiczne zgromadzenia, spotkania, 
katechezy i msze święte, zostają odwołane, ze względu na rozprzestrzenianie się 
koronawirusa  
(list poniżej). 
 
 

Uwaga! 
Wciąż obowiązują normalne godziny otwarcia kościoła, a księża obecni 

są w ustalonych dniach i godzinach jak zwykle. 
Jeżeli czujecie Państwo taką potrzebę lub chęć, proszę przyjdźcie do 

kościoła i pomódlcie się. 
 

To jest list od Biskupa : 
 

Droga Rado parafialna,  
     Następujące informacje zostały dziś zamieszczone na stronie kościoła: 
 

    Wszelkie msze święte i zgromadzenia w parafii, zostają odwołane. Obecna sytuacja, 
spowodowana epidemią koronawirusa, zmienia się drastycznie z dnia na dzień. Pani 
premier wraz z innymi reprezentantami rządu, wystosowali ważne wytyczne dotyczące 
zgromadzeń publicznych i interakcji międzyludzkich.  
    Duński Kościół właśnie ogłosił, iż również odwołuje wszelkie msze.  
Odwołanie niedzielnej mszy, będącej  dla nas, katolików czymś niezmiernie drogim, jest 
bardzo trudne i ciężkie. Jednakże musimy teraz działać mądrze, rozsądnie i solidarnie. 
Jakkolwiek, jest to dla nas bolesne, msze muszą być odwołane. Co więcej, również 
pozostałe spotkania, zgromadzenia (w tym katechezy) w parafiach, zostają odwołane.  
 

W przypadku pozostałych usług kościoła ( chrzty/ pogrzeby), uczestnictwo powinno być 
ograniczone tylko do osób najbliższych.  
 
 

W związku z zaistniałą sytuacją, nie jest grzechem, nieobecność na niedzielnej mszy. Nie 
zmniejsza to naszego bólu z tego powodu. Jednakże nie wyklucza nas ze wspólnoty 
Chrystusa.  
Kościół zna również praktykę zwaną komunią duchową. Polega ona na modlitwie o 
wyrażenie wiary w obecność Chrystusa w Eucharystii i pragnienie zjednoczenia się z Nim.  
Pomimo, iż sytuacja, w której znaleźliśmy się, jest trudna, to możemy zjednoczyć się z 
naszymi współwyznawcami, którzy znacznie dłużej i w cięższych warunkach, muszą obyć 
się bez Eucharystii. Jednocześnie możemy włączyć naszą deprywację w praktyce postu, 
wraz ze wzrostem modlitwy i gorliwości w naszej relacji z Bogiem. Zarówno duchowa, jak i 
materialna deprywacja, mogą nauczyć nas większego doceniania dobra, jakie mamy w 
naszym życiu.  
 
 

Pytania i wątpliwości  można kierować do :  
Generalvikaren po numerem telefonu:  30 54 21 18 

lub mailowo: ne@katolsk.dk 

 

mailto:ne@katolsk.dk

