
Drodzy Parafianie, 

 

Jeszcze parę tygodni temu, wchodząc w okres Wielkiego Postu, z nadzieją patrzyliśmy w 

przyszłość, licząc na osobisty wzrost duchowy nas wszystkich. Wielokrotnie przypominałem o udziale w 

rekolekcjach czy okolicznościowych nabożeństwach. Tymczasem, w ciągu kilku dni diametralnie zmieniła 

się sytuacja. Zmuszeni byliśmy przerwać rekolekcje i podać zaskakującą nas wszystkich informację, 

przekazaną przez biskupa, Dekretem; - wszystkie kościoły  mają być zamknięte, ksiądz może 

odprawiać Mszę Św. tylko prywatnie, bez udziału wiernych. Tutaj nie potrzeba żadnych rekolekcji, 

komentarzy. Krótka lakoniczna decyzja, powinna dać nam wiele do osobistego przemyślenia aby pośród 

czasu pokuty i nawrócenia przeżywać także radość, "bo zbawienie jest blisko". 

  Ale czy rzeczywiście, w obecnej sytuacji, kiedy wszyscy w jakiejś mierze jesteśmy zarażeni lękiem 

wobec panującej epidemii, wobec stanu zagrożenia, czy w takiej sytuacji jesteśmy zdolni przeżywać 

radość, jaką przeżywał na ziemi Jezus Chrystus? Radością Jezusa było trwanie w sprawach Ojca, życie 

dla Niego i z Nim. Wyrażało się to w posłudze i modlitwie Jezusa, w głoszeniu Królestwa Bożego, w 

uzdrawianiu chorych, w przebaczaniu grzechów, w prowadzeniu ludzi do Ojca. Tak też i nasze ziemskie 

życie - i to co cenne - nie zamyka się jedynie w ziemskich przestrzeniach, ale także jest rozsiane w nas 

samych. 

I kiedy męczymy się teraz sobą, zamknięci w swoich pokojach, mieszkaniach, domach, to mamy 

możliwość wniknięcia w siebie i dostrzeżenia, może mocniej, jak cenne i wartościowe jest nasze życie. 

Gdy jesteśmy trochę skazani na naszych bliskich, w niewielkiej przestrzeni domów, może na nowo 

odkrywamy wartość drugiego człowieka. I nie tylko tego, który potencjalnie może nas zarazić, ale wartość 

drugiej osoby w małżeństwie, w rodzinie, w relacjach z innymi ludźmi. Może tym bardziej zaczynamy 

dostrzegać i odkrywać wartość obecności Boga w naszym życiu, dostrzegać szeroki horyzont, który nam 

kreśli przez dar wiary. 

Św. Paweł, w Liście do Rzymian podpowiada: „Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? 

Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? ... Ale we 

wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował”. Niech zamknięte drzwi 

kościołów (mam nadzieję, że nie na długo), otworzą bardziej nasze serca, by stały się kanałami, poprzez 

które obficiej popłyną strumienie Bożej łaski. 

 

Ksiądz Biskup, Douglas Crosby, OMI, 22 marca, przesłał Dekretem, nowe decyzje, w związku z 

Celebracją Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego: 

 Po zapoznaniu się z dekretem: W czasie COVID-19, wydanym na podstawie mandatu Papieża 

Franciszka i opublikowanym przez Biuro Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (Prot. N. 

153/20) w dniu 19 marca 2020 r., Ja, Douglas Crosby, OMI, niniejszym postanawiam, co należy 

przestrzegać podczas Wielkiego Tygodnia i Świętego Triduum 2020 w Diecezji Hamilton. 

 

1. Msza Krzyżma Św. będzie celebrowana prywatnie w Bazylice Katedralnej Chrystusa Króla przez 

Biskupa i członków Rady Biskupiej 24 marca 2020 r. Oleje zostaną dostarczone dziekanom, 

dziekan zaś w późniejszym terminie dostarczy do każdej parafii. 

 



2. Publiczne obchody Niedzieli Palmowej są niedozwolone. Podczas prywatnych Mszy Św. 

proboszczowie mogą pobłogosławić palmy i udostępnić je w późniejszym terminie wiernym, kiedy 

władze służby zdrowia zezwolą na ponowne publiczne spotkania. 

 

3. Celebracja Najświętszego Triduum nie będzie miała miejsca w kościołach parafialnych. Nie można 

celebrować obrzędów, które wymagają odpowiedniej liczby asysty, biorąc pod uwagę ograniczenia 

obowiązujące obecnie w prowincji Ontario. 

 

4. Jedynymi wyjątkami od zakazu sprawowania Najświętszego Triduum są zamknięte wspólnoty 

religijne w diecezji i klasztory z kapelanem, pod warunkiem przestrzegania wdrożonych przepisów. 

 

5. Kapłani mogą prywatnie odprawiać Mszę Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. Możliwość do 

odprawiania tej Mszy bez ludu jest przyznawana przez Stolicę Apostolską wszystkim Kapłanom. 

Mycie nóg, zgodnie z tradycją, jest pomijane. Podobnie procesja z Najświętszym Sakramentem do 

ciemnicy jest pomijana. Najświętszy Sakrament ma być przechowywany w Tabernakulum.  

 

6. Nie można odprawiać Celebracji Męki w Wielki Piątek. Zamiast tego zachęca się kapłanów do 

czytania Męki Pańskiej i odmawiania modlitwy powszechnej z liturgii dnia, a także modlitwy za 

wszystkich, których życie jest dotknięte pandemią COVID-19. 

 

7. Wigilii Paschalnej nie można odprawiać w żadnej parafii w diecezji.  

 

 

8. W Niedzielę Wielkanocną kapłani odprawiają Mszę Św. bez obecności wiernych. Podczas Mszy 

mają zapalić Świecę Paschalną i pobłogosławić wodę. 

 

 

„Z Serca Syna Bożego, umarłego na krzyżu, wytrysnęło wiekuiste źródło życia, które daje nadzieję 

każdemu człowiekowi. Z Serca ukrzyżowanego Chrystusa rodzi się nowa ludzkość, odkupiona od grzechu. 

Człowiek... potrzebuje Serca Chrystusa, aby poznawać Boga i samego siebie, potrzebuje budować 

cywilizację miłości.” 

Św. Jan Paweł II 

Z błogosławieństwem, 

Proboszcz 

 


