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Drodzy Wierni,
Chciałem zwrócić się do Was w trakcie tego trzeciego tygodnia Wielkiego Postu, aby Wam
dodać odwagi wobec trudności spowodowanych pandemią koronawirusa. Nie będę omawiał
różnych teorii na temat pojawienia się tej choroby, a które nas wszystkich zalewają. Nie jest moim
celem sianie wśród Was paniki. Jestem jednak świadom, że oczekujecie duchowego wsparcia
bardziej niż czegokolwiek innego.
Mamy do czynienia z próbą dozwoloną przez Bożą Opatrzność, a która to spowodowała
kryzys światowy. Tym samym, Bóg wzywa nas do nawrócenia, do pokuty i wynagrodzenia za nasze
grzechy. Jednocześnie, Nasz Pan chce udzielić nam obfitych łask, tak dla naszego własnego
uświęcenia jak i dla rozprzestrzenienia działań duszpasterskich Kościoła.
W wielu krajach, musicie stawić czoła niesłychanym obostrzeniom dotyczącym ceremonii
religijnych i posługi kapłańskiej. Rozumiem wasze trudności, waszą wątpliwości wobec zakazu
publicznych Mszy czy innych pobożnych praktyk, a zwłaszcza tych, które cechują Wielki Post.
Wielu z Was będzie zapewne po raz pierwszy przeżywać Wielki Tydzień bez możliwości
uczestniczenia w ceremoniach, co powoduje w Was wielki ból. My kapłani również będziemy
z ciężkim sercem odprawiać te liturgie bez udziału wiernych.
Sytuacja, której doświadczamy jest rzeczywiście wyjątkowa. Tym samym, środki,
które musiał zastosować Kościół są o tyle wyjątkowe co i czasowe. Sytuacja ta wymaga również
wysiłku, często heroicznego, zarówno ze strony kapłanów i ich oddania wiernym w pilnych
przypadkach, jak i od Was, wiernych, którzy w wielu miejscach jesteście pozbawieni możliwości
uczestniczenia we Mszy świętej.
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Konsekwencją tej pandemii powinno być przypomnienie nam jak ważna jest Msza w życiu
chrześcijańskim, a nawet zachęcić nas do rachunku sumienia z naszych nieobecności na liturgii
w przeszłości. Niech pragnienie sakramentów które teraz odczuwacie, lepiej usposobi Was do ich
przyjęcia, kiedy sytuacja się polepszy. Wiedzcie, że zachęciłem naszych kapłanów do tego,
aby skorzystali ze wszystkich możliwości duchowej pomocy jakiej mogą Wam udzielić, również
niosąc sakramenty chorym.
Jednocześnie, kwarantanna może być dla każdego z Was czasem do pogłębienia więzi
z Panem Bogiem, poprzez modlitwę indywidualną i w rodzinie. Nie zapomnijcie, że rodzina,
która modli się razem, może stawić czoła trudnościom i wyjść z nich jeszcze mocniejsza,
gdyż doświadczyła ona obecności Boga pośród niej. Niech obowiązek przebywania w domu
zachęci Was do odnalezienia katechizmu, aby go czytać samemu lub by uczyć go najmłodszych.
Czyż nie jest to doskonała okazja do rozważania na nowo czym jest Boża Opatrzność i działanie
Boga w sytuacji, w której zło wydaje się triumfować?
Zachęcam Was do korzystania ze środków społecznego przekazu, aby uczestniczyć we
Mszach, które są odprawiane na całym świecie, jak również i w innych liturgiach, konferencjach na
tematy religijne. Gratuluję naszym kapłanom, którzy zorganizowali dzieła, które pomogą nam
wszystkim w dobrym korzystaniu z urządzeń elektronicznych. Kapłani Instytutu Dobrego
Pasterza, nawet w sytuacji niemożności zwyczajowego posługiwania, podtrzymują pragnienie
niesienia pomocy wszystkim owcom tej owczarni, w której jedynym Pasterzem dusz naszych jest
Jezus Chrystus. Serdecznie dziękuję im za ich zapał.
Wreszcie, wiecie o tym, iż postanowiłem konsekrować nasz Instytut świętemu Józefowi
oraz iż ta konsekracja będzie miała miejsce 19 marca. Zachęcam Was wszystkich do przyłączenia
się do tej duchowej inicjatywy, aby prosić o pomoc tego, który uratował Świętą Rodzinę z sytuacji,
która wyglądała na sytuację bez wyjścia. Niech bliskie zawierzenie naszego Instytutu Chwalebnemu
Patriarsze, świętemu Józefowi, uzyska dla nas od tego potężnego Orędownika zdrowie duszy i ciała!
Zachowuję Was w moich modlitwach i proszę Was o otoczenie nas waszymi.

Ks. Luis Gabriel BARRERO ZABALETA
Przełożony Generalny

Institut du Bon Pasteur – Maison Générale
18, place A. Rillié – Courtalain – 28290 Commune Nouvelle d’Arrou – France
www.institutdubonpasteur.org – superiorgeneralis@ibpmail.org

