
Parafia pw. św. Anny w Gamowie              Gamów, 24 marca 2020 r. 

Drodzy Parafianie! 

Wszyscy bez wyjątku, ale zwłaszcza starsi – nasi seniorzy, od małego mocno zakorzenieni w praktykach 

katolickiej wiary, i praktycznie od kilkudziesięciu lat codziennie uczestniczący w Eucharystii. Jutro 

uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca, w którą wielu z Was – dorosłych, dzieci i młodzieży – 

przychodziło licznie na Msze św. do kościoła. W tym roku mamy jednak poważną trudność. Pan Bóg 

(i Jego Anioł) nie czeka na Was w czasie epidemii w kościele. On chce spotkać (i zastać) Was w 

Waszych domach. Z trudnością to piszę, ale… tak jest! Tak zresztą było i podczas tamtego pierwszego 

Zwiastowania. Anioł nawiedził Maryję w jej własnym domu. To było najpiękniejsze zwiastowanie, jakie 

Maryja przeżyła w swoim życiu. Mimo że wychowywała się przy świątyni, wolą Bożą było objawić jej 

najważniejszy plan zbawienia w jej własnym domu. „Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego.” 

„Maryja rzekła: Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego.” I wszystko nie w 

świątyni lecz w domu!  

I choć wiem, jak bardzo tęsknicie za kościołem i za Mszą św., proszę Was – w tym dniu (jak Maryja) 

zostańcie i świętujcie w domu z całą rodziną.  

A Wy, młodzi – przeczytajcie ten Apel swoim Babciom i Dziadkom, i wszystkim Kochanym Seniorom, z 

którymi macie kontakt i pomóżcie im znaleźć transmisję Mszy św. w internecie, radio lub telewizji.  

To jest czas wspólnej kwarantanny, także duchowego umocnienia i pogłębienia wiary. 

Ja sam, jak to już było powiedziane, odprawiam codziennie zamówione przez Was intencje podczas 

indywidualnych Mszy sprawowanych bez udziału wiernych.  

Jutro, w uroczystość Zwiastowania będą dwie – o 7:00 i 18:00. Ponownie wszystkich proszę – na ile to 

możliwe – o duchową łączność tego dnia poprzez transmisję mszy w mediach. W tym dniu pamiętać 

też będę szczególnie o dzieciach przygotowujących się do I Komunii – zwyczajowo w tym dniu 

otrzymywały Różaniec, ostatni znak na drodze do pełnego zjednoczenia z Jezusem w Eucharystii. W tym 

roku otrzymają w innym dniu, jak będzie to możliwe… Dzieci, też postarajcie się duchowo 

uczestniczyć w tym dniu we Mszy św. i odmówić Różaniec z cała rodziną! 

Zgodnie z niedzielnym (22.03) apelem papieża Franciszka w tym dniu Zwiastowania w samo południe  

zjednoczymy się także we wspólnej modlitwie.  

Oto jego słowa: „Na pandemię wirusa chciejmy odpowiedzieć powszechną modlitwą, współczuciem i 

czułością. Pozostańmy zjednoczeni. Sprawmy, aby osoby najbardziej samotne i doświadczone odczuły 

naszą bliskość. W tych dniach próby, kiedy ludzkość drży z powodu zagrożenia pandemią, 

chciałbym zaproponować wszystkim chrześcijanom wspólne wzniesienie głosu do Boga. Zachęcam 

wszystkich zwierzchników Kościołów i przywódców wszystkich wspólnot chrześcijańskich, a także 

chrześcijan różnych wyznań, aby błagali Boga Najwyższego i Wszechmogącego odmawiając 

jednocześnie modlitwę, której nauczył nas Jezus Chrystus. Dlatego zachęcam wszystkich do 

odmówienia «Ojcze nasz» w środę 25 marca w południe. W dniu, w którym wielu chrześcijan 

upamiętnia Zwiastowanie Dziewicy Maryi Wcielenie Słowa, oby Pan wysłuchał jednomyślnej modlitwy 

wszystkich swoich uczniów, którzy przygotowują się na świętowanie zwycięstwa Zmartwychwstałego 

Chrystusa.” 

Stąd też jutro o godzinie 12.00 przy dźwięku dzwonów, w łączności duchowej odmówmy razem w 

całej parafii w swoich domach Anioł Pański, modlitwę Ojcze nasz i 3 razy Zdrowaś Maryjo w 

intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych. Należy do nich dołączyć 

następującą modlitwę: „Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do 

nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym 

trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie 

szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, 

pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i 

wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od 

wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. 

Amen. Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!”.  
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Papież zapowiedział także inną inicjatywę, w którą warto się włączyć, a która będzie miała miejsce w 

piątek 27 marca, o uproszenie powstrzymania pandemii wirusa: 

„Z tą samą intencją w piątek 27 marca o godz. 18.00 poprowadzę modlitwę na dziedzińcu bazyliki św. 

Piotra, przy pustym placu. Już teraz zapraszam wszystkich do duchowego w niej udziału za 

pośrednictwem środków przekazu. Będziemy słuchali Słowa Bożego, wzniesiemy nasze błagania, 

będziemy adorowali Najświętszy Sakrament, którym na koniec udzielę błogosławieństwa «Urbi et Orbi», 

a do którego będzie dołączona możliwość otrzymania odpustu zupełnego.” 

Pamiętajcie, mimo wprowadzonych dzisiaj obostrzeń, że Kościół otwarty jest codziennie od godz. 6:30 

do 17:00. Jednocześnie nie może jednak w nim przebywać więcej niż 5 osób!  

Zawsze pamiętajmy o odpowiedniej odległości, zasadach higieny, nie wychodźmy bez koniecznej 

potrzeby z domu i nie gromadźmy się w grupach większych niż 2 osoby … 

Jak już wspomniałem, codziennie celebrowana jest przeze mnie bez udziału ludu Msza św. według 

zamówionych wcześniej intencji, aby łaski zbawienia nieustannie obejmowały naszą parafię w tym 

niełatwym czasie epidemii („Eucharystia jest źródłem i szczytem chrześcijańskiego życia”) – i tak 

będzie przez najbliższy czas do soboty (28.03) włącznie – co dalej i jak długo, tego nie wiemy! … 

I na koniec ciekawostka. Czy słyszał już ktoś z was o św. Koronie? Święta Korona uczy trwania w 

wierze i ratuje podczas epidemii. Obok św. Rocha i św. Rozalii jest patronką, która ratuje podczas plag i 

pandemii oraz uczy trwania w wierze. Oto krótka historia tej świętej męczennicy. Jej wspomnienie w 

kościele katolickim przypada na 14 maja. Czy ten dzień wyznaczy datę końca trwającej epidemii? 

Pod datą 14 maja czytamy w „Rzymskim Martyrologium”: „W Syrii śmierć męczeńska św. Wiktora i św. 

Korony pod cesarzem Antoninem. Wiktor wystawiony został przez sędziego Sebastyana na najrozmaitsze 

i najokropniejsze męczarnie; Korona, małżonka żołnierza, powinszowała mu jego stałości i ujrzała 

wkrótce spadające z nieba dwie korony, jedną dla Wiktora a drugą dla niej samej; gdy to widzenie 

opowiedziała głośno obecnym, została na rozkaz sędziego między dwa drzewa napiętą i rozdartą; poczem 

i Wiktora stracono.” 

Ta historia działa się w 171 r. po Chr. (lub w latach 288 – 303) podczas prześladowań cesarza Antoniusza 

albo Dioklecjana. Wiktor, mąż Korony był rzymskim żołnierzem, który wykazał się odwagą i wyznał, że 

jest chrześcijaninem. Mimo tortur, wyłupania oczu wyrażał swą wiarę ze spokojem i stanowczością. 

Według historycznych relacji Korona była obecna podczas torturowania Wiktora. Nie dość, że sama 

wyznała, że jest chrześcijanką to miała także wspierać odważnie słowem swojego męża w 

nieustępliwości wobec dręczycieli. Zakończyła życie po torturach będąc zawieszona za stopy pomiędzy 

dwoma nagiętymi drzewami, które po gwałtownym wyprostowaniu miały ją rozerwać. 

Pierwsze dowody oddawania czci tej świętej pochodzą z X wieku z Bawarii, Czech i Dolnej Austrii. Tam 

i w niektórych innych regionach św. Korona czczona jest jako patronka, która nie tylko ma chronić przed 

epidemią i złą pogodą, ale też jest symbolem trwania w wierze. Koronę i Wiktora czci się także ze 

względu na liczne świadectwa cudów, dokonanych za ich wstawiennictwem.  

 Codziennie módlcie się razem w domach w intencji zdrowia ks. prob., jak najszybszego ustania epidemii 

i opanowania sytuacji, za zarażonych, personel medyczny, służby i za zmarłych na skutek wirusa! 

Święta Maryjo, Matko Boża – módl się za nami. 

Święty Józefie, Opiekunie Kościoła Świętego i Rodzin naszych – módl się za nami. 

Święty Rochu, święta Korono i święta Rozalio, patronowie od zarazy – módlcie się za nami. 

Święta Anno, patronko nasza – módl się za nami. 

A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen. 

                                                                                                                                     Wasz Proboszcz  

ks. Edmund Pośpiech 

W razie pilnej konieczności jestem do Waszej dyspozycji, proszę dzwonić – nr tel. 32 410 65 77 (system 

telefonii nie obsługuje połączeń z numerów zastrzeżonych!) – lub kontakt przez komunikatory. 
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