ZAPROSZENIE DO JEDNOSCI MODLITEWNEJ
Ze względu na zagrożenie koronawirusem COVID-19, nie mogąc odpowiedzieć na ogromną
potrzebę bezpośredniej opieki duchowej nad osobami zarażonymi koronawirusem, ich rodzinami
oraz osobami, które w samotności umierają pozbawione posługi sakramentalnej, a także całym
personelem medycznym sprawującym bezpośrednią opiekę nad pacjentami z koronawirusem, nasza
wspólnota Narodowego Kościoła Katolickiego w duchu odpowiedzialności, zapewnia modlitwę
błagalną o ustanie „zarazy“ koronawirusa.
Eucharystia jest szczytem i źródłem życia Kościoła, dlatego Jej sprawowanie jest tak ważne, obecna
nadzwyczajna sytuacja oraz troska o zdrowie i życie własne i innych wymusza na nas modlitwę w
domu i łączność duchową, z tego powodu każdego dnia o godz. 20:00 przez kapłanów Kościoła
sprawowana jest Msza Świętą w intencji wszystkich, którzy cierpią z powodu kornawirusa i tych,
którzy się nimi opiekują: za lekarzy, pielęgniarki, wolontariuszy o łaskę wiary i siły, a szczególnie
w intencji ofiar koronawirusa o łaskę zbawienia. Zachęcam do duchowej łączności ze wspólnotą
Kościoła każdego dnia o godzinie 20:00 podczas sprawowanej Mszy Świętej.
Zapraszam do wspólnotowego sprawowania Najświętszej Eucharystii każdego dnia o godzinie
20:00 wszystkich kapłanów bez względu na przynależność konfesyjną. Naszą intencją jest wsparcie
tych wszystkim, którzy nie mogą ze względu na obowiązujące ograniczenia przemieszczania i
gromadzenia, uczestniczyć w Eucharystii. Okażmy roztropność i wzajemny szacunek, którym
zwłaszcza w tak trudnej sytuacji powinniśmy się wszyscy kierować.
Do wszystkich osób, które nie mogą uczestniczyć w Mszy Świętej, postarajmy się dotrzeć z
informacją, że istnieje możliwość duchowego przyjęcia komunii świętej i duchowego uczestnictwa
w najważniejszej liturgii Kościoła.
W naszych prywatnych modlitwach pamiętajmy teraz szczególnie o chorych, ich rodzinach, o
osobach poddawanych kwarantannie, a także o personelu medycznym.
Niech każdy z nas rozpali w swoim sercu żar miłosierdzia solidarności, otaczając naszą opieką
duchową wszystkich, a także opieką bezpośrednią; seniorów, osoby chore i niepełnosprawne.
Traktujmy jako nasz chrześcijański obowiązek troskę zarówno o tych, którzy z racji na wypełnianie
obowiązków zawodowych służą innym, wykonują pracę, jak i tych, którzy pozostają w domach.
Jednocześnie zachęcam wszystkich do bezwzględnego przestrzegania zasad mających na celu
ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii.
Pamiętajmy, że na zarażenie koronawirusem narażeni jesteśmy wszyscy.
Bądźmy razem w tych trudnych dla nas wszystkich chwilach! Niech obecny trudny czas będzie
okazją do budowania jednosci Kościoła i pogłębiania naszej wiary.
Ponad to szukajmy Boga i Jego miłosierdzia w modlitwie. Powierzajmy z wiarą nasz los Bożej
Opatrzności, módlmy się wytrwale o wypełnienie woli naszego Boga.
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