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Czcigodni bracia w kapłaństwie, 

Nigdy nie sądziłem, że będą zmuszony napisać ten list. Lecz znacie 

okoliczności i decyzje, które my biskupi podjęliśmy. 

Kraje mi się serce na myśl, że katolicy w tym kraju są obecnie pozbawieni 

ukojenia, które niesie ze sobą osobiste uczestnictwo we Mszy św., i że ten stan 

potrwa jeszcze jakiś czas. Wiem, że ogarnie Was smutek i frustracja. Ale tak 

niestety musimy czynić. Powody tego są oczywiste i niepodważalne. Byłoby 

nieodpowiedzialne i potencjalnie skandaliczne, gdybyśmy nie przestrzegali 

oficjalnych wytycznych otrzymanych od władz.    

Musimy teraz polegać na wszelkich zasobach naszej wiary, które częściowo 

wymieniam w moim liście pasterskim. Zawierają one zachętę i możliwość dla ludu 

do pogłębiania swego życia modlitewnego, praktykowania komunii duchowej i 

wyznaczenia w swoim życiu czasu na regularną modlitwę. Wiecie, co jest potrzebne. 

Nie muszę Wam tego nakazywać. 

Istnieje wiele źródeł i zasobów dostępnych on-line. Niektóre z nich 

wymienione zostały w załączniku. W tym czasie musimy wykazać się nową 

kreatywnością i wyobraźnią w naszej posłudze, zachęcając i wspierając się 

wzajemnie i jednocześnie przestrzegając skrupulatnie zasad bezpieczeństwa 

aktualnie od nas wymaganych. Jest wiele sposobów, aby utrzymywać kontakt z 

parafianami, zwłaszcza z tymi z ograniczoną możliwością przemieszczania się, 

aniżeli odwiedziny w ich domach. 

To również czas, abyśmy zachęcali do hojności i szybkich działań na rzecz 

osób najbardziej potrzebujących. Wiem, że rezerwuar regularnych wolontariuszy 

kurczy się. Proszę zachęcać nowe osoby do zaoferowania swej pomocy. Być może 

będzie trzeba to czynić on-line, w ramach parafii i telefonicznie. Nie wahajcie się 

podejmować te kroki. Jest wielu hojnych ludzi, którzy rozumieją obecne potrzeby, 

ale być może nie wiedzą, co robić. 

Chciałbym teraz poruszyć kilka kwestii: 

1. Najbliższy weekend  

a. Sugeruję przygotowanie wywieszki na tablicy ogłoszeń w kościele lub na 

drzwiach, informującej jasno, że kościół pozostaje otwarty w celu modlitwy, 

ale niestety bez możliwości udziału wiernych we Mszy św. Proszę zachęcać 

wiernych do wejścia. 

b. Proszę pozostawać w pobliżu w zwyczajowych godzinach sprawowania Mszy 

św. niedzielnej. Wybór konkretnego sposobu pozostawiam Wam. Proszę 

jednak nie podawać nikomu ręki, ani nie zbliżać się do wiernych, 

przestrzegając dystansu społecznego, zwłaszcza, jeśli tak jak ja, 

ukończyliście 70 lat. Jeśli macie obawy, pozostańcie w prezbiterium kościoła, 

być może pogrążeni w modlitwie. Ale proszę, abyście byli widoczni. Ja tak 

uczynię w katedrze. 



c. O ile to możliwe, proszę o wystawienie Najświętszego Sakramentu w 

zwyczajowy sposób, aby Sakramentalna Obecność Pana była punktem 

centralnym modlitwy. 

d. Proszę o udostępnienie kopii Listu Pasterskiego, który napisałem wraz z listą 

parafii z naszej diecezji, z których będzie prowadzona transmisja na żywo 

sprawowanych Mszy św. Udostępnijcie swoim parafianom w sposób 

najbardziej odpowiedni. Znajdują się tam również niektóre przydatne adresy 

internetowe. Możecie również dodać inne, wedle Waszego uznania.  

2. Wy, kapłani 

a. Proszę, abyście dbali o siebie, zachowując właściwe standardy higieny i 

przestrzegali zasad „dystansu społecznego”. Pozostawajcie w kontakcie z 

przyjaciółmi. Wiele rzeczy da się załatwić przez telefon. Jeśli czujecie się 

szczególnie narażeni, poproście o pomoc innego kapłana albo skontaktujcie 

się z prałatem Hayesem, aby zapytać, czy mógłby Wam pomoc. 

b. Proszę zatroszczyć się o wszystkich, którzy Wam pomagają w prezbiterium. 

Bp John Sherrington wyśle dziś popołudniu wytyczne w tym względzie. 

3. Pogrzeby 

Jedną z najtrudniejszych kwestii omawianych dziś rano, była sprawa 

pogrzebów. Każdy przypadek będzie inny i będzie zależał od zakładów 

pogrzebowych, wytycznych wydanych przez zarząd cmentarza i krematorium. 

Proszę nie wahać się i konsultować się z prałatem Martinem lub jednym z 

biskupów. Jednakże zostało ustalone, że Msze św. pogrzebowe nie mogą być 

sprawowane, gdyż poważałoby to fundamentalną normę, którą zmuszeni 

byliśmy przyjąć. 

4. Sprawy ogólne 

Proszę przestrzegać wytycznych dotyczących liturgii, które zostały wydane dziś 

rano. To są instrukcje, których należy obecnie ściśle przestrzegać, wraz z 

wytycznymi wydawanymi i aktualizowanymi przez rząd. Wytyczne dotyczące 

liturgii również będą aktualizowane, włącznie z instrukcjami dotyczącymi 

Wielkiego Tygodnia, które zostaną wydane wkrótce. 

Na tę chwilę to wszystko. W najbliższych dniach musimy zachować spokój i 

dawać z siebie wszystko, co najlepsze. Wiem, że poziom niepokoju jest bardzo 

wysoki, ale Wasze przywództwo jest bardzo ważne. Powinno być ono oczywiste, 

spokojne i dodające otuchy. Ta pociecha płynie oczywiście z naszego pokładania 

zaufania w Panu Bogu. Z pewnością pandemia uczy nas, że istnieją granice naszego 

panowania na swoim życiem i otaczającym nas światem. Wierzę, że poprzez nią 

otwierają się drzwi na sprawy Boże i naszym zadaniem, naszą radością, jest 

ukazywać je od nowa w tym niebezpiecznym i stanowiącym wyzwanie czasie. 

 

Proszę Was o modlitwę za mnie, jak i ja będę modlił się za Was. 

 

Z pozdrowieniami i modlitwą 

/-/ 

Kardynał Vincent Nichols 

Arcybiskup Westminster 


