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Apel Biskupa Włocławskiego o przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania
W kontekście ogłoszonej 27 maja br. decyzji władz państwowych dotyczących
znoszenia kolejnych ograniczeń, w wyniku czego możliwy jest powrót do życia
sakramentalnego, jak i wobec zniesienia na terenie Diecezji Włocławskiej dyspensy
od uczestnictwa w niedzielnych Mszach świętych, chciałbym Wam przypomnieć,
Siostry i Bracia, o obowiązku wynikającym z przykazania kościelnego i zaapelować
0 odprawienie spowiedzi świętej wielkanocnej i przyjęcie Komunii Świętej. Praktyka
aktu żalu doskonałego, jako jeden z podstawowych warunków wskazuje na odbycie
spowiedzi sakramentalnej w najbliższym możliwym czasie, gdy ustaną powody, dla
których nie można było jej odprawić. Wraz ze zniesieniem dyspensy od uczestnictwa
w niedzielnych Mszach świętych nadszedł ten moment.
Okres Wielkanocy obejmuje czas od niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego
(czyli już od Wigilii Paschalnej) do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Konferencja
Episkopatu Polski ustaliła, że okres, w którym obowiązuje czas przyjęcia Komunii
wielkanocnej będzie trwał do Niedzieli Trójcy Świętej, czyli tydzień po Niedzieli
Zesłania Ducha Świętego. W tym roku Niedziela Trójcy Świętej wypada 7 czerwca.
Dlatego zachęcam do sakramentalnego pojednania się z Bogiem w tym czasie,
do skorzystania ze spowiedzi zwłaszcza w przypadający 5 czerwca pierwszy piątek
miesiąca. Przyprowadźmy do spowiedzi dzieci i młodzież, prośmy Boga o
miłosierdzie, odnówmy naszą więź z Jezusem Eucharystycznym i podziękujmy za
to, że jest nam dane na nowo powrócić do kościołów, do niedzielnej Mszy świętej
1 do sakramentu pokuty i pojednania. Proszę księży, by umożliwili wiernym
sakramentalne pojednanie z Panem Bogiem.
Wszystkim z serca błogosławię.

+Wiesław Mering
B isk u p W ł o c ł a w s k i
Apel należy odczytać w ramach ogłoszeń duszpasterskich w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego
31 maja 2020 roku.
ks. Artur Niemira, kanclerz Kurii

