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Kielno, 22 marca 2020 r. 

W TROSCE O ŻYCIE DUCHOWE NASZYCH PARAFIAN  

W OBLICZU NOWYCH WYZWAŃ DUSZPASTERSKICH 
 

Ukochani w Panu Parafianie! 

To już druga niedziela, w której nie możemy się wspólnie spotkać na Eucharystii 

celebrowanej w naszym kościele parafialnym w Kielnie. Wprowadzone zasady, przewidujące 

obecność pięćdziesięciu osób jako uczestników liturgii, z oczywistych względów nie są łatwe dla 

wielu z nas. Wszyscy chcielibyśmy wziąć udział w niedzielnej Eucharystii bez żadnych ograniczeń. 

Szanujemy jednak postanowienia naszych władz, zarówno tych kościelnych jak i państwowych, 

w przekonaniu, że są najwłaściwszym sposobem zaradzenia obecnej sytuacji dotykającej boleśnie 

naszą Ojczyznę. Tym bardziej teraz, kiedy wprowadzono w Polsce stan epidemii. W tym miejscu 

ponawiamy prośbę dotyczącą przestrzegania wszystkich norm uczestnictwa w liturgii w naszym 

kościele, o których wcześniej Was informowaliśmy, a które obowiązują do odwołania. 

Wobec zaistnienia nowej sytuacji związanej ze stanem epidemii, pojawiła się również 

konieczność zastosowania nowych rozwiązań w funkcjonowaniu duszpasterstwa parafialnego. 

Nieocenioną rolę pełnią w tym względzie media społecznościowe, dzięki którym możemy modlić 

się na Mszy świętej oraz różnych Nabożeństwach uczestnicząc w bezpośrednim przekazie drogą 

telewizyjną, radiową lub internetową. Szczególnie ten ostatni sposób zyskał w bieżącym czasie 

dużą popularność. Cieszy nas wysokie zainteresowanie bezpośrednią transmisją, która odbywa się 

drogą internetową z naszego kościoła parafialnego. Daliście temu wyraz zwłaszcza w życzliwych 

komentarzach zamieszczonych na parafialnej stronie Facebookowej. 

Doceniając ogromną wartość wszystkich inicjatyw podejmowanych w Internecie przez 

różne parafie, instytucje kościelne czy osoby prywatne, czujemy jednocześnie potrzebę 

podzielenia się z Wami kilkoma refleksjami w tym względzie. Przyjmijcie ten list jako wyraz naszej 

odpowiedzialnej miłości do Was oraz troski duszpasterskiej, która leży nam mocno na sercu. 
 

1. Nie stawiajmy przekazu medialnego wyżej, niż osobiste spotkanie z Bogiem 

w modlitwie 

Możliwość uczestnictwa w transmitowanych Mszach świętych oraz różnorakich 

Nabożeństwach jest ważną pomocą w prowadzeniu życia duchowego. Zachęcamy więc do udziału 

w Mszy świętej transmitowanej z naszej świątyni w niedzielę o godz. 10:30 oraz Różańca 

transmitowanego w piątek o godz. 20:30. Przy tej okazji pragniemy zauważyć, że w ostatnim czasie 

pojawiło się wiele medialnych propozycji w tym względzie. Na pewno są wśród nich cenne 

inicjatywy służące podtrzymywaniu więzi z Bogiem, ale są też i takie, które mogą budzić poważne 

wątpliwości, zarówno teologiczne, jak i odnoszące się do budowania wspólnoty Kościoła. Niekiedy 

można odnieść wrażenie jakby chodziło w nich o prześciganie się w atrakcyjności internetowej 

oferty duszpasterskiej. Prosimy Was o mądrość w korzystaniu z tego, co jest dostępne w sieci. 

Dokonując wyborów, zwracajcie uwagę, czy środki te rzeczywiście prowadzą do pogłębienia 

Waszej relacji z Bogiem czy też zatrzymują się jedynie na atrakcyjnej i niestety powierzchownej 

formie. Rozeznawajcie czy w tym, co wybieracie nie następuje niebezpieczne przesunięcie akcentu 

z ufnej wiary w Boga i cichego trwania przy Nim, na zbyt ludzkie działanie, które zamiast Boga, 

stawia w centrum człowieka. Ten kierunek nie jest właściwy! Z tego powodu prosimy Was o nie 
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uleganie pokusie nerwowego poszukiwania coraz to nowych, atrakcyjniejszych form modlitwy 

drogą internetową. Nie chodzi przecież o to, byśmy nieustannie byli „on-line” przed włączonym 

komputerem czy telefonem komórkowym, ale o to, byśmy mogli odłożyć te sprzęty i samemu 

potrafili zorganizować czas osobistej modlitwy. Ostatecznie zaś chodzi o to, byśmy odnaleźli 

obecność żywego Boga w sobie, a nie poszukiwali Go gorączkowo wokół nas! 

Kochani Parafianie! Bądźcie więc nie tyle odbiorcami tego, co jest zawarte w przesadzonej 

ofercie internetowej, lecz bądźcie raczej kreatywnymi twórcami, potrafiącymi we własny sposób 

zagospodarować czas, który zamierzacie poświęcić Panu Bogu. Uwierzcie w to, że sami potraficie 

się modlić, czytać Pismo święte lub zwyczajnie trwać w milczeniu w obecności Pana. Bądźcie 

pewni, że Duch Święty, który jest prawdziwym Twórcą modlitwy, sam poprowadzi Was w pięknym 

przeżyciu przemieniającego spotkania z Bogiem, jeżeli tylko odłożycie wszystko i pozwolicie Mu 

działać. Jesteśmy przekonani, że w taki sposób bardziej i prawdziwiej zrealizują się słowa, które 

usłyszeliśmy w Ewangelii czytanej w Środę Popielcową: „Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do 

swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który 

widzi w ukryciu, odda tobie” (Mt 6, 6). Nie bójcie się podjąć tego zadania. Spróbujcie ograniczyć 

Internet, a przekonacie się na jak piękną i prawdziwą modlitwę stać każdego z Was. Nie 

przejmujcie się też trudnościami, które mogą pojawić się w czasie modlitwy. One są czymś 

naturalnym, bo przypominają nam o naszych ludzkich ograniczeniach i słabościach. Pamiętajcie, 

że sto rozproszeń na modlitwie, to jednocześnie sto okazji powrotu do Boga. Podejmijcie to 

wyzwanie z odwagą! 
 

2. Spróbujmy odkryć, że miejsca, gdzie mieszkamy, mogą się stać prawdziwym i żywym 

Kościołem domowym 

Czas nieobecności na liturgii w kościele parafialnym nie musi być dla Was czasem jałowym 

duchowo. To prawda, że uczestnictwo w niedzielnej Mszy świętej sprawowanej w kościele 

parafialnym jest najważniejszą modlitwą nas wierzących i najwłaściwszym doświadczeniem 

wspólnoty Kościoła. Prosimy Was jednak, byście właśnie teraz, gdy zostaje to w realny sposób 

ograniczone, spróbowali odkryć na nowo piękno i wartość Waszych domów tak, jak my 

odkrywamy na nowo piękno plebanii i wartość wspólnoty kapłańskiej, choć jest nas tylko dwóch. 

Tak wielu z nas uskarża się na to, że nie ma czasu ani dla siebie, ani na wspólną modlitwę 

z najbliższymi. Być może właśnie teraz jest okazja, którą daje nam dobry Bóg, by nadrobić te 

narosłe zaległości. Nie straćmy tej szansy! Znajdźmy czas dla siebie, porozmawiajmy, ofiarujmy 

sobie własną obecność lub, jak uczy św. Paweł, nauczmy się na nowo z pokorą i cierpliwością znosić 

siebie nawzajem w miłości (por. Ef 4, 2). 

Każdy z Was, już od chrztu świętego, posiada udział w godności powszechnego kapłaństwa. 

Teraz jest właściwy czas, by przypomnieć sobie o tym wyjątkowym przywileju, który został Wam 

dany przez Boga. Niech mężowie i ojcowie oraz żony i matki staną na wysokości zadania i odkryją, 

że mogą być prawdziwymi „kapłanami” domowych Kościołów. Zadbajcie więc o to, by wziąć 

odpowiedzialność za „domową liturgię”, do której macie nie tylko prawo, ale wręcz swoisty 

obowiązek. Tak, jak my jesteśmy odpowiedzialni za życie duchowe prowadzone w naszej parafii, 

tak Wy jesteście odpowiedzialni za ten sam skarb życia wiary w Waszych rodzinach! Nie bójcie się 

podejmować odważnych działań inicjujących modlitwę w Waszych domach. Szczególną okazją do 

tego jest wieczorna pora, gdy o godz. 20:30 zapraszamy Was, byście trwali z nami w duchowej 
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jedności. Weźcie więc do ręki różańce, książeczki do nabożeństwa, Pismo święte, śpiewniki i sami 

poprowadźcie rodzinną modlitwę, odkładając na bok wszystko inne, a zwłaszcza Internet. Módlcie 

się tak, jak podpowiada Wam serce. Uwierzcie, iż stać Was na to, że sami potraficie poprowadzić 

modlitwę oraz że Wasza osobista inicjatywa i zaangażowanie są milsze Bogu, niż prosty odbiór 

przekazu internetowego, w którym inicjatywa należy do kogoś innego. 

Zdajemy sobie sprawę, że nie jest łatwo przełamać się i zacząć modlić we wspólnocie 

małżeńskiej, rodzinnej czy domowej. Jednak dopiero, gdy wykonamy ten ważny krok, nastąpi 

prawdziwa duchowa odnowa naszych małżeństw, rodzin i domów. Jesteśmy przekonani, że tej 

wewnętrznej odnowy potrzebuje dzisiaj Kościół, a w nim każdy z nas. Ten trudny czas, przynoszący 

coraz to nowe wyzwania, staje się dla nas wielką szansą, byśmy od wewnątrz odświeżyli życie 

chrześcijańskie naszej Parafii. Obecny czas, to swoista nowa forma wielkopostnych rekolekcji, 

których nieznany nam scenariusz, wymaga od nas otwartości na Boga, wsłuchania w głos Kościoła 

oraz stwarza wyjątkową przestrzeń osobistego nawrócenia i zawierzenia się Bogu. 
 

3. Zaufajmy głosowi Kościoła i z nadzieją patrzmy w przyszłość 

Biorąc pod uwagę powyższe refleksje, jako Wasi duszpasterze, podjęliśmy decyzję, że 

z naszego kościoła parafialnego odbywać się będzie drogą internetową przekaz tylko jednej Mszy 

świętej w niedzielę o godz. 10:30 oraz jednego nabożeństwa różańcowego sprawowanego 

w piątek o godz. 20:30. Wierzymy, że te inicjatywy internetowe są wystarczające, by w tym 

trudnym czasie podtrzymać duszpasterską jedność naszej Parafii. Jesteśmy pewni, że o wiele 

cenniejsze dla Waszego dobra duchowego jest zachęcenie Was, byście zaangażowali się w realne, 

osobiste spotkanie z Bogiem przeżywane we wspólnocie Waszych rodzin i domów, a nie uciekali 

zbyt łatwo w wirtualną rzeczywistość. Jedność duchowa nie polega na tym, by się zawsze widzieć 

i słyszeć. Prawdziwa jedność duchowa, polega na niewidzialnej wspólnocie serc, które biją tym 

samym rytmem miłości ku Bogu i sobie nawzajem, mimo, iż fizycznie mogą być daleko od siebie.  

Życie duszpasterskie w naszej parafii nie ustało – ono zmieniło tylko swoją formę. Msza 

święta, będąca centrum naszej wiary, jest przez nas codziennie sprawowana w intencjach, które 

zostały przez Was zamówione. Kiedy my gromadzimy się w niemalże pustym kościele, jesteśmy 

przede wszystkim blisko Pana Jezusa, ale w Nim stajemy się jednocześnie bliscy każdemu z Was. 

Na ołtarzu Chrystusa, wraz z Jego Najświętszym Ciałem, składamy Bogu Ojcu codziennie to 

wszystko, co stanowi Wasze życie, a o czym Syn Boży wie najlepiej.  

Nie czas teraz na żadne teoretyczne wywody czy interpretacje odnoszące się do tego, co 

przeżywamy i co dzieje się wokół nas. Prawdziwa mądrość dojrzewa w czasie. Na ten moment 

wszyscy potrzebujemy pokoju serca, silnego oparcia w wierze oraz wewnętrznej pewności, że to 

przede wszystkim Miłosierny Bóg trzyma rękę na pulsie, i że nic nie wymknęło się Jego Boskiej 

Opatrzności. Takie właśnie przesłanie kierujemy dzisiaj do Was wszystkich! 

W oczekiwaniu na rozwój wydarzeń oraz kolejne decyzje władz kościelnych i państwowych 

liczymy się z tym, że nadchodzące Święta Wielkanocne, mogą być inne, niż do tej pory. Jeszcze nie 

bardzo potrafimy to sobie wyobrazić i poukładać. Niezależnie jednak od tego, co przyniosą nam 

najbliższe dni lub tygodnie, bądźcie wszyscy pewni jednego: Bóg jest zawsze ze swoim Kościołem, 

a Wasi duszpasterze są zawsze z Wami. 

Ks. Franciszek Rompa – Proboszcz 
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