Rozporządzenie arcybiskupa Grzegorza Rysia metropolity łódzkiego
dotyczące wizyty duszpasterskiej, zwanej „kolędą”
w roku 2020/2021
Wizyta duszpasterska zwana popularnie kolędą jest z oczywistych powodów,
wynikających z trwającej ciągle epidemii i będących jej następstwem ograniczeń, niemożliwa
do przeprowadzenia – przynajmniej w tradycyjnym czasie, bezpośrednio po Świętach Bożego
Narodzenia. Wszyscy rozumiemy jednak, jak ważnym wydarzeniem ta wizyta jest w życiu
każdej parafii i jak wielkie szanse ewangelizacji niesie ze sobą. Ewangelizacja dokonuje się
wszak przede wszystkim w spotkaniu osób – nie można jej zredukować do spotkań ogólnych
(w szczególności liturgicznych), i tak poważnie ograniczonych z racji na epidemię. Spotkania
osobiste są konieczne dla wzajemnego poznania się i są ważne zawsze, a w obecnym czasie
izolacji i ludzkiej samotności - jeszcze ważniejsze.
Mając to wszystko na względzie, zarządzam:
1. Odwiedziny indywidulane wiernych w domach można będzie rozpocząć dopiero po
zmianie regulacji sanitarnych:
- w mniejszych społecznościach (zwłaszcza w parafiach wiejskich), tam, gdzie
zagrożenie jest zasadniczo mniejsze, najwcześniej po 17 stycznia 2021,
- w społecznościach większych (w szczególności w miastach) w marcu lub kwietniu,
zawsze z uwzględnieniem przepisów sanitarnych.
O terminie rozpoczęcia wizyty duszpasterze niech zadecydują po wysłuchaniu opinii
Rady Parafialnej.
2. Przed 17 stycznia 2021 roku możliwe jest wyłącznie (!) zapraszanie wiernych z
poszczególnych środowisk, wiosek, ulic czy bloków do świątyń przy zachowaniu
limitów i środków bezpieczeństwa sanitarnego na wspólną Mszę św. lub inne
nabożeństwo czy modlitwę i błogosławieństwo.
3. Pragnę poinformować również, że nasze Wydawnictwo przygotowało
niewielką broszurę do rozdawania wiernym podczas wizyty duszpasterskiej. Znajdzie
się w niej List papieża Franciszka skierowany do naszej Archidiecezji z racji na Rok
Święty związany ze 100-leciem powstania naszego Kościoła, a także Modlitwa
Jubileuszowa oraz najważniejsze informacje związane z Jubileuszem. Niech ta
broszura (przede wszystkim List Ojca świętego) stanowi zarówno pamiątkę z
tegorocznej wizyty duszpasterskiej jak i kanwę dla choćby krótkiej rozmowy podczas
odwiedzin. Księży Proboszczów proszę o odebranie (po wcześniejszym kontakcie)
potrzebnej liczby książeczek w Wydawnictwie Archidiecezji Łódzkiej. Książeczki
należy rozprowadzać – również poza wizytą duszpasterską – absolutnie bezpłatnie.
4. Proszę Czcigodnych Księży o gorliwą modlitwę za swoich parafian i wzmożoną
posługę miłosierdzia szczególnie dla ubogich, samotnych i potrzebujących.
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