
Drodzy Parafianie,
Wszyscy przeżywamy trudny czas. Ogarnia nas lęk, niepewność, strach, przerażenie … Przezywamy czas 
pozbawiony sakramentów świętych: Eucharystii, Spowiedzi Św. Zadajemy pytania: Jak odczytać ten znak? Co 
Bóg pragnie nam powiedzieć? Jak dlugo będzie trwała ta sytuacja? Te i podobne pytania zadajemy sobie i 
innym.

Kardynał Robert Sarah w książce „ Wieczór się zbliża i dzień już się chyli” na pytanie dziennikarza: „Czy fakt 
istnienia wartości, których nikt nie może zmienić, nie stanowi najlepszej gwarancji naszej wolności?” 
odpowiada:

( … ) W systemie opartym na relatywiźmie wszystko podlega manipulacji, życie ludzkie też. W ten sposób gaśnie 
wolność. Prawdziwe wartości nigdy jednak nie zgina. Zachodni projekt polega na oderwaniu człowieka od 
Boga, żeby zapewnić mu autonomię. Może się wydawać, że to przedsięwzięcie święci triumfy, ale okaże się ono 
porażką. Nie możemy życ w pełni swoim człowieczeństwem, gdy jesteśmy oderwani od swoich korzeni. Dobro, 
piękno, prawda, miłość i szczęście pochodzą od Boga. Bez Boga człowiek boi się szczęścia. Wezwanie do 
szczęścia staje się trudniejsze niż śmierć. Dla wielu naszych współczesnych szczęście płynie ze zwykłej 
konsumpcji i z absolutnej wolnoości, której przejawów się nie hamuje, każdy jest wolny zgodnie ze swoim 
pragnieniem, ze swoimi sklonnościami i pożądliwościami. Ta materialistyczna rozkosz jest agonią. Jedynymi 
panami takiego zawiedzionego życia są instynkt, przyjemność i ochota. Cóż za prostactwo graniczące ze 
zwierzęcością. Czlowiek zawsze jednak pozostanie Boskim stworzeniem. Prawdziwa wolność tkwi w 
zmaganiach o poznanie i pełnienie woli Ojca” ( … )

Wierzymy głęboko, że Bóg nie pozostawi nas w tym trudnym czasie samotności, choroby, cierpienia. 
Pamiętajmy, że twarzą Boga jest Miłość i Miłosierdzie. Odkrywajmy to podczas naszej modlitwy, rozważań 
Gorzkich Żali, Drogi Krzyżowej, czytania Pisma Świętego.

Każdego dnia odprawiam Mszę Św. prywatnie modląc się za Was i w Waszych intencjach. Smutny to widok 
widząc puste ławki w kosciele.. Ale trwajmy wzajemnie w zjednoczeniu przed Panem. Zachęcam do 
przezywania w Waszych domach Mszy Świętej za pośrednictwem telewizji i internetu. Poniżej podaje adresy 
stron internetowych na których transmitowane są Eucharystie i inne modlitwy czy rekolekcje.

W Ewangelii Św. Marka znajduje się scena, gdy do Jezusa zbliżył się jeden z uczonych w Piśmie i zapytał się 
Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan 
Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym 
swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Nie ma 
innego przykazania większego od tych”.

Niech ten czas, który teraz przeżywamy pomaga nam jeszcze bardziej odkryć prawdziwa odpowiedź na pytanie: 
Które przykazanie w moim życiu jest najważniejsze. 

Pamiętajmy wzajemnie o sobie, spiesząc z pomocą, szczególnie dostrzegajmy samotnych, chorych w naszym 
sąsiedztwie, w naszej parafii. 
Dziękuję Wszystkim, którzy zadzwonili do mnie pytając się o zdrowie, oferując pomoc. Bóg zapłać!

Czekamy na dalsze decyzje Ks. Arcybiskupa odnośnie celebracji Wielkiego Tygodnia. Jezeli czas zamknięcia 
kościołów wydłuży się, to rozważam mozliwość transmitowania Triduum Paschalnego z naszego Kościoła za 
pośrednictwem internetu z zachowaniem przypisanych przez diecezję środków ostrozności i internetowych 
możliwości.

Wszystkim Parafianom życzę zdrowia. Otwierajmy nasze serca na Boża obecność pośród nas. Z Bogiem. 

 Wasz duszpasterz ks. Jerzy.



Katedry, parafie, sanktuaria, klasztory od rana do wieczora udostępniają 
transmisje Mszy niedzielnych. Publikujemy przygotowane przez KAI całodniowe 
zestawienie Mszy na najbliższą niedzielę. Transmisje odbywają się prawie co pół 
godziny.

Transmisje Mszy niedzielnych
6:00 – Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej https://www.youtube.com/watch?v=9RjsejZ8p1o
7:00 – TVP1 Transmisję Mszy Świętej z Bazyliki Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach
7:30 – Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Licheniu – lichen.pl
8:00 – Jasna Góra https://www.youtube.com/channel/UCKAtPxfE2RAHSCwDABMMeAg
8:30 – Opactwo Tynieckie https://www.youtube.com/watch?v=99qTTn2Y8bo
9:00 – Msza z katedry łódzkiej z abp. Grzegorzem Rysiem 
https://www.youtube.com/channel/UC3pLnmhjAVRYIhohKRMhbqA
9.30 TV TRWAM Transmisja Mszy Świętej z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej na Jasnej Górze
10:00 – Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie http://www.parafiajozefow.pl/kamera-
html5/
10.30 – Polsat Rodzina Transmisja Mszy Świętej (dla dzieci) ze Świątyni Opatrzności Bożej w 
Warszawie
11.00 – TVP1 Transmisja Mszy Świętej z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 
na Jasnej Górze o ustanie epidemii koronawirusa w Polsce i na świecie
11:00 – kościół seminaryjny w archidiecezji warszawskiej https://www.youtube.com/channel/UC-
PHN1QiwYCMESjEd37ewGg
(transmisja również na tvn.24.pl, onet.pl)
11:30 – Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Szczecinie https://fatima.szczecin.pl/#transmisja
12:00 – kościół św. Wincentego Pallotiego w Warszawie https://skaryszewska.aztv.pl
12:30 – katedra warszawsko-praska, Salve.net 
https://www.youtube.com/channel/UCaNZo4dzLVlnxIyOO6wYALQ
13.00 – TVP POLONIA
13:00 – z homilią dla dzieci: kościół Duszpasterstwa Środowisk Twórczych w Warszawie 
https://www.facebook.com/Duszpasterstwo-Środowisk-Twórczych-w-Warszawie-469121409799409/
13:30 – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach 
https://www.milosierdzie.pl/index.php/pl/multimedia-foto/tv-milosierdzie-pl.html
14:00 – Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu 
https://www.bazylika.org.pl/transmis.html
15:00 – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego (najpierw Koronka). 
https://www.milosierdzie.pl/index.php/pl/multimedia-foto/tv-milosierdzie-pl.html
15:30 – Bazylika NSPJ w Krakowie – https://www.youtube.com/watch?v=nw8654jryro
16:00 – Msza „dla spacerowiczów” dominikanie na Freta w Warszawie 
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