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Czcigodni Kapłani Diecezj i Legnickiej,
Osoby Zy cia Konsekrowanego,
Umiłowani Diecezjanie, Siostry i Bracia
Dzielę się z Wami bardzo bolesną i smutną wiadomością.Otóżw nocy z25 na26 listopada
br., nieznani dotąd sprawcy, włamali się do kościołaparafialnego pw. św.Wojciecha
w Kawicach. Krzyżem zabrartym z pobliskiego cmentarza, podwńyli zamocowane w ohatnl
tabernakulum, wyrwali je ze ścianyoharza i wynieśliz kościoław nieznane dotąd miejsce.
W tabernakulum znajdowały się trzy naczyńa z przechowywanym w nich Najświętszym
sakramentem.
Zastanawiający jest fakt, że sprawcy nię zabrali żadnych materialnie cennych rzeczy
z kościoła,a jedynie skupili się na tabernakulum, gdzie znajduje się, jak głęboko wierzymy,
prawdziwe Cińo Zbawiciela. Ten haniebny czyn nosi więc mamiona zamierzonej profanacji
i dlatego budzi ogromny niepokój i smutek.
Jako Biskup przyjąłem tę wiadomość z wielkim bólem, ale też pragnę v,ryrazió słowa
współczucia Księdzu Proboszczowi i całej wspólnocie tamtejszej parafti, poniewaz, dla nas
wierzących, Eucharystia jest największą świętością.W Niej sam Chrystus jest obecny, ofiaruje się
za nas oraz jest spożywany. W Eucharystii dokonuje się ustawiczńe dzieło naszego zbańenia.
Eucharystia jest szczytemi źrodłemcałego życia cIT ześcijńskiego.
Konsekwencje profanacji Najświętszego Sakramentu należą do kategorii najcięższych.
Zgodnie z kan. 1367 KPK, ,,Każdy ho Postacie konselcrowane porzuca, albo w celu
świętolładczymzabiera lub przechowuje podlega elcskomunice wiqżqcej mocq samego prawa,
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Apetuję do sprawców, aby nie dokonywali dalszej profarracji i jak najszybciej zwrócili
Naj świętszySakrament.
Zarządzam, żeby sprofanowany kościółw Kawicach został zank.nięty. Dopiero
wieczorem, 29 listopadabędzie tam sprawowany obrzęd publicznego przebłagania, po którym
zostanie przywrócony kult i będzie można sprawować Eucharystię zldziałem całej wspólnoty
parafialnej. Natomiast dla całej Diecezji zarządzart, aby I niedziela miesiąca grudnia
(6 grudnia) była dniem ekspiacji i wynagrodzęnia za dokonaną haniebną profanację. Po Kżdej
Mszy św.należy wystawić Najświętszy Sakrament i odśpiewać suplikacje.
Ufamy, że Bóg, który ,,tak umiłował świat, że Syna swego dał, aby kńdy, kto w Niego
wietry niezgin$,ale miał życiewieczne" (J 3,16),okńemiłosierdzianam, azwłaszcza sprawcom
tego haniebnego czynu. Niech Jezus obecny w Eucharystii będzie uwielbiony.
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