
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

PARAFIA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 
4 Niedziela Wielkiego Postu 

22 marca 2020 r. 

  

1. Z kalendarza Liturgicznego - w czwartek obchodzimy Uroczystość Zwiastowania 

Najświętszej Marii Panny. Na Mszy św. wieczornej będzie możliwość rozpoczęcie Du-

chowej Adopcji Dziecka Poczętego. Jest to modlitewne zobowiązanie, podjęte przez 

konkretną osobę w intencji jednego dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. 

Przez dziewięć miesięcy, osoba podejmująca Duchową Adopcję ogarnia modlitwą 

dziecko i jego rodziców, prosząc Boga o szczęśliwe jego narodzenie. Na modlitwę Du-

chowej Adopcji składa się jeden dziesiątek Różańca Świętego, codzienna modlitwa 

oraz dodatkowa dowolna ofiara czy wyrzeczenie. Duchową Adopcję może podjąć każdy.  
 

2. Adoracja – na czas trwania epidemii zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza li-

turgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Informujemy, że w naszym 

kościele będą się odbywały całodzienne Adoracje Najświętszego Sakramentu od godz. 

7.30 do 18.00. Natomiast o godz. 17.30 zapraszamy na różaniec z prośbą o ustanie 

epidemii. 
 

3. Nabożeństwa Wielkopostne - W okresie Wielkiego Postu zachęcamy wiernych do 

uczestnictwa w nabożeństwach wielkopostnych, Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach,  

w czasie, których rozważamy mękę Pańską. Droga Krzyżowa w piątek o godz. 16.30 dla 

dzieci, a dla dorosłych i młodzieży o godz. 17.30. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 

dziś o godz. 17.15. Z postanowienia Księdza Biskupa nie będzie zorganizowanej Drogi 

Krzyżowej Ulicami miasta 

 

4. Kwiaty do Grobu Pańskiego - Ofiary na kwiaty do Grobu Bożego można składać 

podczas Drogi Krzyżowej w piątki lub do puszki przy krzyżu adoracyjnym. Msza św.  

w inwencji ofiarodawców będzie sprawowana w Wigilie Paschalną w Wielką Sobotę. 

 

5. Zmarli – w ostatnim tygodniu odszedł do Pana śp. Zdzisław Zieliński lat 73. 

Wieczny odpoczynek … 

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. Wszystkim ży-

czymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa. Szczęść Boże. 



 

ZARZĄDZENIE KSIĘDZA BISKUPA WIESŁAWA MERINGA 
w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa 

 

1. Jeżeli wierni czują potrzebę spowiedzi, ale maja lęk przystąpienia do krat konfe-

sjonału jest możliwość skorzystania z tego sakramentu po wcześniejszym umó-

wieniu z kapłanem. 

2. Zawieszone zostają pierwszopiątkowe i przedświąteczne wizyty u chorych. 

3. Ponieważ obowiązuje przepis o zgromadzeniach do 50 osób, dlatego w pogrzebach 

winna uczestniczyć tylko najbliższa rodzina. Dotyczy to również zgromadzeń  

w miejscach otwartych, a takim jest także cmentarz. Msza pogrzebowa ma być 

celebrowana w dniu pogrzebu rano w kościele parafialnym jedynie w obecności 

rodziny, bez ciała zmarłego. Należy zrezygnować z organizacji konduktów między 

kościołem a cmentarzem. Liturgię pogrzebową ograniczamy do stacji przy grobie. 

4. Sakramentu chrztu świętego powinien odbywać się poza Mszą świętą tylko  

w obecności najbliższej rodziny. 

Szczegółowe wytyczne Księdza Biskupa można znaleźć na tablicy ogłoszeń w kruchcie 

kościoła, na stronie internetowej parafii oraz na Facebooku Sanktuarium Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy w Radziejowie. 

 


