Freiburg, dnia 17 marca 2020 r.

Drodzy Parafianie Polskiej Misji Katolickiej we Freiburgu,

W związku z sytuacją wymagającą wielkiej roztropności kierujemy do Was Słowo
wyjaśnienia. Rozprzestrzenia się epidemia wirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID19. Wszyscy przechodzimy obecnie przez czas próby – sami jeszcze nie wiemy, jak wielkiej
i jak długotrwałej. Ta próba, wpisana w czas Wielkiego Postu, dotyczy każdego z nas osobiście,
ale również dotyczy nas razem jako wspólnoty Kościoła.
Środki społecznego przekazu każdego dnia informują, że sytuacja epidemiologiczna
w Niemczech i w całej Europie staje się coraz bardziej niebezpieczna. Zgodnie z wytycznymi
Episkopatu Polski i Niemiec – w tym naszego arcybiskupstwa we Freiburgu, jak również
aktualnych wytycznych, co do wielkości zgromadzeń, zastosowane zostały drastyczne środki
zapobiegawcze. Między innymi zabroniono wszystkich zgromadzeń liczących ponad 50 osób.
Zgromadzenia, które nie przekraczają tej liczby muszą spełniać rygorystyczne kryteria
określone przez Instytut Roberta Kocha. Surowe przepisy zostały zaakceptowane przez władze
kościelne we Freiburgu i obowiązują wszystkich wiernych parafii niemieckich i obcojęzycznych
w całej archidiecezji.
Według najnowszych ustaleń, z powodu sytuacji epidemiologicznej zakazuje się
całkowicie publicznej działalności kościelnej a wszystkie inne wydarzenia są anulowane.
Oznacza to w praktyce, że niemożliwe jest sprawowanie Mszy świętej z udziałem ludu, nasze
pomieszczenia parafialne są zamknięte, a do naszego biura parafialnego można dotrzeć tylko
za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonu.
Zdajemy sobie sprawę, że ta bardzo bolesna sytuacja może potrwać kilka tygodni,
a nawet dłużej. Wszystko może też ulec zmianie, gdyż sytuacja jest rozwojowa i dynamiczna.
Pandemia rodzi wyzwania, na które na razie nie umiemy odpowiedzieć. Będziemy starali się
szukać jakiś konstruktywnych rozwiązań, ale na razie musimy dostosować się do wydanych
zakazów. O wszystkim będziemy też informować za pośrednictwem Internetu.

Od wtorku 17 marca do odwołania zawiesza się publiczne sprawowanie Mszy świętych
niedzielnych, świątecznych i w ciągu tygodnia oraz wszelkich nabożeństw, spotkań grup
parafialnych i katechez w całej naszej Misji.
Ponieważ nie ma fizycznej możliwości uczestnictwa w niedzielnej czy świątecznej Mszy
świętej nikt nie zaciąga grzechu ciężkiego. Prosimy jednak, by niedziela była dniem bardziej
intensywnej modlitwy. Zalecamy refleksję nad Słowem Bożym i lekturę fragmentu Pisma
Świętego. Korzystajmy ze Mszy świętych transmitowanych w telewizji czy online lub
posłuchajmy transmisji radiowych. Jest to możliwe nie tylko w niedziele, ale nawet codziennie.
Wykorzystajmy dobrodziejstwo Internetu poprzez słuchanie nauk, konferencji
czy rekolekcji wielkopostnych i wszelkich inicjatyw o charakterze modlitewnym. Sytuacja,
by pozostać w domach z rodziną jest też okazją do budowania wspólnoty Kościoła Domowego
i odnowienia relacji z bliskimi.
Papież Franciszek w minioną niedzielę w czasie modlitwy „Anioł Pański” powiedział:
W tej sytuacji panującej pandemii, w której się znajdujemy mniej lub bardziej odizolowani,
jesteśmy zaproszeni do odkrycia na nowo i pogłębienia wartości komunii jednoczącej
wszystkich członków Kościoła. Zjednoczeni z Chrystusem nigdy nie jesteśmy sami, ale tworzymy
jedno Ciało, którego On jest Głową. Jest to zjednoczenie, które karmione jest modlitwą, a także
duchową komunią w Eucharystii, bardzo zalecaną praktyką, gdy nie ma możliwości
przystąpienia do tego Sakramentu.
O swoim zapewnieniu modlitewnym i trosce o wiernych przebywających poza
granicami kraju zapewnia Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. W tym trudnym
doświadczeniu, jakim jest rozwój epidemii, łączę się z Wami modlitwą i słowem nadziei,
że potrafimy ten czas przeżyć solidarnie, złączeni wiarą i miłością - napisał bp Wiesław
Lechowicz w liście skierowanym do Duszpasterzy Polonii.
Wyrażając nasz głęboki smutek z powodu zaistniałej sytuacji, prosimy wszystkich
o zrozumienie i zapewniamy o naszej codziennej modlitwie za Was. Informujemy zarazem,
że jesteśmy gotowi do posługi duszpasterskiej i sakramentalnej zawsze i w każdym czasie.
Wołajmy razem o zmiłowanie Pana oraz o ustanie epidemii. A dla nas wszystkich,
którym przyszło żyć poza granicami Polski, o ducha wzajemnej miłości, pociechy i solidarności.
Niech nam Bóg bogaty w miłosierdzie błogosławi. Niech Jezus ma nas w swojej opiece,
Jemu siebie zawierzamy przez matczyne orędownictwo Maryi.

Wasi duszpasterze

