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Wersja 3. 

Niniejsze wskazówki stanowią podsumowanie Wytycznych dla Kościoła, w 
szczególności dla parafialnych miejsc kultu i wydarzeń około parafialnych 

 

Podejmowanie kroków dotyczących liturgii i 
wydarzeń parafialnych w związku z koronawirusem 

W obecnej chwili nie mamy do czynienia z pandemią. Działania podejmowane w 
Anglii i Walii koncentrują się na ograniczeniu zasięgu wirusa i niniejsze wskazówki 
dotyczą tych okoliczności. Jeśli sytuacja ulegnie zmianie, zostaną opracowane 
szczegółowe wytyczne. Niniejsze wskazówki są monitorowane na bieżąco w 
odniesieniu do aktualnej sytuacji. 

Bardziej szczegółowe wytyczne znajdują się na stronie internetowej Konferencji 
Episkopatu https://www.cbcew.org.uk/home/our-wok/health-social-care/ 

 

Czym jest koronawirus? 

Koronawirus należy do rodziny wirusów, które stały się przyczyną zachorowań na 
SARS (zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej) w latach 2002-2003 na 
świecie, choć jest on mniej poważny aniżeli SARS. Wirus został nazwany COVID-19. 
Wirusy z tej rodziny występują powszechnie, a ich wpływ może wahać się od 
lekkiego do poważnego. 

Typowe objawy wywoływane przez wirus to m.in. gorączka i kaszel, które mogą 
rozwinąć się w zapalenie płuc, powodujące duszności i trudności z oddychaniem. 
Większość osób zarażonych koronawirusem cierpi na lekkie i średnie zachorowanie 
przypominające grypę. Ogólnie rzecz biorąc, koronawirus może wywołać bardziej 
poważne zachorowanie u osób z osłabionych systemem odpornościowym, u osób 
starszych i u osób z chorobami przewlekłymi jak cukrzyca, rak czy chroniczne 
choroby płuc. Śmiertelność jest niska i obecnie wynosi ok. 2%, co jest nieco wyższą 
śmiertelnością niż w przypadku grypy. Niestety wirus ten powoduje wiele obaw ze 
względu na brak informacji i szerzące się mity. 

Najważniejsze rzeczy, które możemy jako katolicy uczynić, to dokładnie przekazywać 
fakty, uspokajać i działać przeciwko uprzedzeniom wobec osób pochodzenia 
chińskiego i innych wspólnot. 

Istotne jest, abyśmy powstrzymywali się nastrój niepokoju. O ile dla wielu osób 
przebieg choroby jest łagodny, dla mniejszej grupy osób, zwłaszcza dla osób 
starszych i szczególnie narażonych ze względu na uprzednie zachorowanie na 
choroby takie jak rak, cukrzyca i choroby serca lub płuc, może być on bardzo 
poważny. Najważniejsze to dodawać innym otuchy. 

https://www.cbcew.org.uk/home/our-wok/health-social-care/

