
 

Konferencja Katolickich Biskupów Anglii i Walii 

List Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego w imieniu Konferencji 
Biskupów 

 

Drodzy Bracia i Siostry, 

 

W odpowiedzi na pandemię koronawirusa wiele aspektów naszego życia musi 
podlegać zmianom. Dotyczy to również sposobów publicznego wyrażania naszej 
wiary. Jest oczywistym, że przestrzegając oficjalnych zaleceń lekarskich i ze względu 
na wzajemne bezpieczeństwo, ochronę życia i wsparcie narodowej służby zdrowia, w 
obecnym czasie nie wolno nam gromadzić się w kościołach, aby publicznie wyrażać 
nasz kult religijny. Zakaz ten zaczyna obowiązywać od piątku, 20 marca 2020 
wieczorem do odwołania. 

Kościoły pozostaną otwarte. Nie zamykamy kościołów. Kościoły będą miejscem 
skupiającym modlitwę, gdzie będzie można znaleźć pociechę i siłę. Odwiedzając nasze 
kościoły w tym czasie, przestrzegajmy z wielką uwagą zasad higieny i wskazówek 
dotyczących dystansu społecznego. 

Celebracja Mszy św. będzie jednakże odbywała się bez udziału wiernych w dni 
powszednie i w niedziele. 

W tych dniach będziemy współdzielić Najświętszą Ofiarę Jezusa, wiedząc że Msza św. 
jest odprawiana, poprzez duchowe współuczestnictwo we Mszy św., uczestnicząc w 
niej poprzez transmisję na żywo w internecie, modląc się w domach i przystępując do 
duchowej komunii świętej. To są sposoby, którymi będziemy uświęcać niedzielę i 
każdy dzień powszedni. 

Pragniemy, aby każdy rozumiał, że w tych nadzwyczajnych okolicznościach, tak 
długo jak będzie to konieczne, obowiązek uczestnictwa we Mszy św. niedzielę i w inne 
dni świąteczne nakazane zostaje zniesiony. Jest to bez wątpienia zgodne z 
nauczaniem Kościoła (Katechizm Kościoła Katolickiego, 2181). Aktualna pandemia 
stanowi „usprawiedliwienie dla ważnego powodu” i nakaz ten nie obowiązuje w 
obecnym czasie.  

Więcej szczegółów na temat sposobów modlitwy i sakramentów, które teraz będziemy 
podejmować można znaleźć w dokumencie załączonym na stronie internetowej 
Konferencji Biskupów (www.cbcew.org.uk). Biskup miejsca i proboszcz parafii 
dostarczy dalsze wsparcie, zachętę i informację na temat wspólnych modlitw w 
nadchodzących tygodniach.   



Drugim ważnym aspektem tego trudnego czasu jest nasza wzajemna troska o 
bliźniego. Czyńmy to w różnoraki sposób: interesujmy się potrzebami naszych 
sąsiadów, zwłaszcza osób starszych i szczególnie narażonych; wspierajmy lokalne 
banki żywności; włączajmy się wolontariusze w inicjatywy organizacji 
charytatywnych; pozostawajmy we wzajemnych kontaktach za pomocą dostępnych 
środków komunikacji. 

W tym czasie niepokoju i zagrożenia codzienny rytm modlitwy Kościoła będzie 
kontynuowany. Zachęcamy do włączenia się w modlitwę. Kontynuujmy i zwiększajmy 
nasze wysiłki, aby rozkwitała zwyczajnej wzajemna życzliwość i wsparcie. Stanówmy 
w tym względzie jedność, o co prosimy i za co dziękujemy. 

 

Pan mym pasterzem, 

Niczego mi nie braknie 

 

Niech Nas Bóg błogosławi.  

                              

Vincent Kardynał Nichols   abp Malcolm McManhon OP 

Przewodniczący    Zastępca Przewodniczącego 



CATHOLIC BISHOPS’ CONFERENCE OF ENGLAND AND WALES  
 

A letter from the President and Vice-President 
on behalf of all the Bishops of the Conference 

 
Dear Brothers and Sisters in Christ, 
 
In response to the Coronavirus pandemic, so many aspects of our lives must change. 
This includes the ways in which we publicly express our faith.  It is very clear that, 
following official advice and in order to keep each other safe, save lives and support 
the NHS, at this time we must not gather for public acts of worship in our churches.  
This will begin from Friday evening, 20th March 2020, until further notice. 
 
Our churches will remain open.  They are not closing.  They will be a focal point of 
prayer, where you will find solace and strength.  In visiting our churches at this time, 
we will observe with great care the practices of hygiene and the guidance on social 
distancing. 
 
However, the celebration of Mass, Sunday by Sunday and day by day, will take place 
without a public congregation.  
 
Knowing that the Mass is being celebrated; joining in spiritually in that celebration; 
watching the live-streaming of the Mass; following its prayers at home; making an act 
of spiritual communion: this is how we share in the Sacrifice of Christ in these days.  
These are the ways in which we will sanctify Sunday, and indeed every day. 
 
We want everyone to understand that in these emergency circumstances, and for as 
long as they last, the obligation to attend Mass on Sundays and Holy Days is removed. 
This is, without doubt, the teaching of the Church (Catechism of the Catholic Church 
2181).  This pandemic is the 'serious reason' why this obligation does not apply at this 
time.   
 
You will find more details about the pathway of prayer and sacramental life we are 
now to take in the accompanying document and on the Bishops’ Conference website 
(www.cbcew.org.uk). Your own bishop and parish priest will provide further support, 
encouragement and information about our way of prayer together in the coming 
weeks.   
 



The second vital aspect of these challenging times is our care for each other.  There are 
so many ways in which we are to do this: being attentive to the needs of our neighbour, 
especially the elderly and vulnerable; contributing to our local food banks; 
volunteering for charitable initiatives and organisations; simply keeping in touch by all 
the means open to us. 
 
During these disturbing and threatening times, the rhythm of the prayer of the Church 
will continue.  Please play your part in it.  The effort of daily kindness and mutual 
support for all will continue and increase.  Please play your part in this too. For your 
commitment to this, we thank you. 
 
'The Lord is my shepherd, 
There is nothing I shall want.' 
 
May God bless us all. 
 

 
 
Vincent Cardinal Nichols    Archbishop Malcolm McMahon OP 
President      Vice-President 
 
18th March 2020 


