Szanowni Państwo, Drodzy Bracia i Siostry
W związku z przepisami wydanymi przez Radę Federalną i władze kantonu Zurych, po konsultacjach z
naszym Biskupem, a także otrzymaniu dodatkowych wytycznych dla duszpastetrstwa migrantów z
Episkopatu Szwajcarii przedstawiam następujące, najważniejsze zarządzenia dotyczące sprawowania
sakramentów i działalności Polskiej Misji Katolickiej dla Kantonów Zurych i Glarus:
1. Nasz biskup ks. Piotr Bürcher udzielił wszystkim wiernym dyspensy od uczestnictwa w
niedzielnej mszy św. do odwołania. Oznacza to, że niebędąc w tym dniu na mszy św. nie mamy
grzechu.
2. W Polskiej Misji Katolickiej w miejscowościach Zurych, Winterthur i Oberstammheim
odwołane są wszystkie Msze święte w j. polskim z udziałem wiernych.
3. Pierwsza Komunia Święta dla dzieci z naszej Misji jest odwołana. Dodatkowe informacje
zostaną przekazane rodzicom drogą mailową w najbliższych dniach.
4. Chrzest święty dzieci może odbyć się tylko w wąskim gronie rodziny i bliskich. Podobnie
sprawowanie sakramentu małżeństwa.
5. Pogrzeb może odbyć się wg. określonej przez kanton liczby wiernych.
6. Katecheza dzieci i młodzieży w PMK zostaje odwołana.

Drodzy Bracia i Siostry
Sytuacja, która zaistniała jest bezprecedensowa. Uprzejmie zachęcam wszystkich, abyśmy trwali na
modlitwie i w solidarnej jedności. Brak mszy św. po polsku z udziałem wiernych jest dla mnie, podobnie
jak i dla Państwa wielkim przeżyciem. Zachęcam wszystkich do tego, abyśmy wspólnie modlili się w
naszych domach; aby ten czas, który mamy przed sobą, był czasem prywatnych rekolekcji zamkniętych,
podczas których rozważamy Biblię, modlimy się razem może przy zapalonej świecy lub przed świętym
obrazem, czytamy lekturę duchową i poznajemy naszą wiarę przez studium Katechizmu Kościoła
Katolickiego.
W tym czasie będę w każdą niedzielę sprawował prywatnie mszę świętą w intencji wszystkich osób
należących do PMK w Zurychu: o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski. Proszę o łączność
duchową. Drogą elektroniczną będziemy przesyłali czytania mszalne i wybrane modlitwy.
Nauki rekolekcyjne, mimo że odwołane, odbędą się w formie elektronicznej. Ks. Rekolekcjonista
prześle nam swoje katechezy.

Zachęcam do brania udziału w mszach świętych transmitowanych za pośrednictwem telewizji, radia
czy internetu. Przypominam, że na stronie telewizji Trwam, TVP są nawet codzienne transmisje mszy
świętej. Podobnie z adoracją Najświętszego Sakramentu online.

Zapraszam do włączenia się w inicjatywę wspólnej modlitwy różańcowej o ustanie pandemii
koronawirusa. Każdego dnia o godzinie 20.30 łączmy się na wspólnym różańcu. Modlę się wtedy razem
z Wami.
Proszę też o troskę nad osobami samotnymi, które znacie. Chodzi o to, aby żaden Polak czy Polka w
tym czasie nie pozostali bez opieki.
Bardzo proszę, abyście Państwo szukali informacji dotyczących Misji na naszej stronie internetowej i
facebooku. Tam są najbardziej aktualne informacje. Jesteśmy oczywiście do Państwa dyspozycji.
W tym trudnym dla nas momencie, niech nasza wiara oraz trwanie na modlitwie doda nam siły i
nadziei, że w najbliższym czasie wszystko wróci do normy.
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