
STRATEGIA   WALKI  

 

W każdej walce ważna jest strategia. 

Jeśli chodzi o epidemię, na dzień dzisiejszy strategie są trzy: 

1. Izolacja – polega na próbie oddzielenia i wyizolowania zarażonych osób od pozostałej części 

społeczeństwa. 

2. Opóźnianie – polega na rozłożeniu w czasie spodziewanych i nieuniknionych fal zachorowań 

tak, by system opieki medycznej był w stanie udzielić niezbędnej pomocy zarażonym. 

3. Przetrwanie – polega na zamknięciu regionów gdzie epidemia stała się faktem masowym, nie 

do opanowania przez jakiekolwiek służby medyczne, i zgodzie na przetrwanie tylko 

osobników silnych (w tym przypadku młodych). 

W Polsce próbujemy jeszcze realizować strategię izolacji. Poprzez zdecydowane i szybkie decyzje 

władz mamy szansę w tej strategii pozostać. Osiągniemy to pod warunkiem absolutnego 

podporządkowania się zarządzeniom, które są w stanie zidentyfikować źródła zachorowań. System 

jest skuteczny pod warunkiem, że jest spójny, a nie pozorny czy dziurawy. W związku z tym, nie może 

być wyjątków i niekontrolowanych wydarzeń. Nie Eucharystia jest dla nas źródłem zagrożenia lecz my 

sami dla siebie. 

W związku z tym, 

1.  Jak najwięcej osób powinno skorzystać z dyspensy udzielonej przez ks. Biskupów, 

2.  Na Eucharystię nie powinny przychodzić osoby powyżej 55 roku życia, gdyż należą do grupy 

ryzyka, 

3.  Nie powinny przychodzić także dzieci i młodzież, bo jak wiemy one mogą być największymi 

bezobjawowymi źródłami zarażenia. Roztropnie powinni pozostawać w domu także rodzice 

wychowujące małe dzieci. 

4. W Eucharystii nie powinno uczestniczyć więcej niż 50 osób. 

5. Uczestniczymy w Niej w swojej (!) parafii, by jak najmniej się przemieszczać. 

Należy w niedzielę skorzystać z przekazu telewizyjnego czy radiowego, by tą drogą uczestniczyć w 

liturgii. 

Nie chodzi o to, by rezygnować z modlitwy czy Eucharystii, wprost przeciwne, powinien to być czas 

większej i intensywniejszej WSPÓLNEJ modlitwy w RODZINIE. A 50 osób uczestniczących w liturgii jest 

grupą szczególnie wezwaną do modlitwy wstawienniczej za pozostałych parafian. 

 

UWAGA! 

Wszystkie Msze święte niedzielne w parafii św. Bartłomieja są emitowane w trybie realnym. 

Msza o 20.00 przeniesiona zostaje, do odwołania, do dużego kościoła i także będzie można w niej 

uczestniczyć poprzez transmisję internetową na stronie parafii ( bartlomiej-parafia@o2.pl ). 
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