
 

Kitchener, 16 marca 2020 
 

 

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa 

Drodzy Parafianie, 
 

 

Zgodnie z dzisiejszym dekretem Biskupa naszej Diecezji wszystkie publicznie sprawowane Msze 

święte, nabożeństwa i inne zgromadzenia parafialne zostają zawieszone do odwołania w trybie 

natychmiastowym. Biskup z mocy przysługującego mu prawa (kanon 87) udziela niniejszym wszystkim 

wiernym naszej Diecezji dyspensy od niedzielnego obowiązku uczestnictwa w Mszy świętej.  

 

Zawieszone zostają zarówno Msze św. niedzielne jak i te w dni powszednie, łącznie  

z nabożeństwami wielkopostnymi, rekolekcjami oraz publiczną celebracją sakramentów, w tym 

sakramentu pojednania i pokuty, a także wszystkie publiczne zgromadzenia, spotkania grup  

i organizacji oraz wydarzenia parafialne.  

 

Nie można odprawiać również Mszy świętych pogrzebowych – pochówek dozwolony jest jedynie na 

cmentarzu. Msza święta w intencji zmarłego może zostać odprawiona w późniejszym czasie.  

 

Śluby dozwolone są jedynie przy udziale najbliższej rodziny, podobnie chrzty.  

 

Księża nadal posługiwać będą sakramentalnie starszym, chorym i umierającym,  

z zachowaniem środków ostrożności ustanowionych w danym szpitalu / ośrodku zdrowia.  

 

Księża w całej Diecezji odprawiać mogą Msze święte tylko prywatnie (to znaczy bez udziału 

wiernych), co też będziemy czynić z o. Lechem także i my tu w parafii Najświętszego Serca. Każda z 

tych prywatnych Mszy świętych, powszednich i niedzielnych, odprawiana będzie według intencji 

zamówionych przez Was, według grafiku zamieszczanego w biuletynie. Zachęcamy, by tego dnia 

łączyć się z nami duchowo w modlitwie w tych Waszych intencjach i duchowo przyjmować Komunię 

Świętą. Dodatkowo jako proboszcz odprawiać będę również Mszę świętą w niedzielę w intencji 

wszystkich naszych parafian – o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.  

 

 

Wszystkie powyższe zarządzenia ustanowione są do odwołania.  

O wszelkich zmianach w Diecezji i naszej Parafii informować będziemy na bieżąco. 

 

Przyzywając wszechmocnej pomocy Miłosiernego Boga w Trójcy Jedynego,  

przemożnego wstawiennictwa Najświętszej Matki Jego i naszej, Maryi, 

oraz świętych patronów Polski i Kanady,  

z serca Wam wszystkim błogosławię i łączę się w modlitwie 

w tym trudnym czasie duchowych i fizycznych zmagań, 
 

 

Ks.Stanislaw Zaryczny, C.R., P.P.  

/Proboszcz/ 


