Należy zauważyć, iż Komunikat Księdza Arcybiskupa z dnia 3 kwietnia br. nie zawierał zakazu
organizowania spotkań Wspólnoty, ale wskazywał, iż biorąc pod uwagę toczące się prace Komisji oraz pojawiające
się kontrowersje i pytania o status Wspólnoty, najwłaściwsze byłoby powstrzymanie się od organizowania wyjazdów
na jej spotkania do czasu wydania ostatecznego orzeczenia i podjęcia decyzji.
W dniu 2 maja br. zamieszczona została na stronie internetowej Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa podpisana
przez Księdza informacja, iż „[…] do czasu wyjaśnienia sprawy związanej z Naszą Wspólnotą Miłość i Miłosierdzie
Jezusa odwołujemy nasze spotkania aż do wyraźnej opinii Naszego ks. Arcybiskupa Wacława Depo na ten temat” .
Odwołanie spotkań nie nastąpiło zatem na skutek jakiegoś zakazu ze strony Arcybiskupa Metropolity
Częstochowskiego, ale było wynikiem decyzji Księdza oraz Wspólnoty.
Odpowiadając na przedłożoną prośbę, ale podtrzymując w pełni zastrzeżenia i treści zawarte w Komunikacie, Ksiądz
Arcybiskup Wacław Depo wyraża zgodę na zorganizowanie spotkań Wspólnoty w II i III sobotę maja, jednakże
wyłącznie dla wiernych z terenu Archidiecezji Częstochowskiej.
Z należnym szacunkiem
KS. MARIUSZ BAKALARZ
(ks. Wicekanclerz Mariusz Bakalarz prosił o umieszczenie tego listu w takiej formie , oryginalne pismo jest w
posiadaniu o.Daniela Galusa i nie może być upubliczniane w pełnej oryginalnej formie jako pismo urzędowe
Kościoła)
KOMENTARZ OJCA DANIELA GALUSA
W związku z wyżej umieszczonym listem, chcę Was drodzy Bracia i Siostry poinformować iż 20 maja w sobotę od
godziny 12.00 do 18.00 ODBĘDZIE się spotkanie modlitewne prowadzone przez Naszą Wspólnotę Miłość i
Miłosierdzie Jezusa, w Sanktuarium św. O. Pio na św. Górce Przeprośnej.
W tą sobotę 13 maja, w Sanktuarium odbywa się nabożeństwo Fatimskie więc spotkanie modlitewne Młodych będzie
połączone ze spotkaniem ogólnym czyli 20 maja.

Ojciec Daniel
ze Wspólnotą MiMJ
Umiłowani Siostry i Bracia!
chcę również zapewnić Was, że sprawy związane ze Wspólnotą idą w dobrym kierunku, dlatego bardzo proszę
zachowajmy spokój, módlmy się i pokornie czekajmy na decyzję Ks. Arcybiskupa Wacława Depo, która na pewno,
będzie dobra dla pożytku duchowego wiernych i dla dobra Kościoła.
Dziękuję Wam za Wasze modlitwy, za Jego Ekscelencję i Wspólnotę, za Waszą miłość i wszelkie dobro.
o. Daniel

