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1. Dekret - w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii Ks. Bp Wiesław 

Mering przedłużył do odwołania dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej 

Eucharystii. 

 

2. Zarządzenie w sprawie duszpasterstwa w stanie epidemii - Decyzją Księdza 

Biskupa Wiesława Meringa do odwołania zostają zawieszone wizyty u chorych, które 

odbywały się w pierwsze piątki miesiąca. Jednakże w zagrożeniu życia prosimy o kon-

takt aby któryś z kapłanów udał się do chorego. W okresie Wielkiego Postu uczest-

niczmy w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach. Nabożeństwa te odbywają się bez 

udziału wiernych. Istnieje możliwość uczestnictwa w nich drogą elektroniczną. 

Droga Krzyżowa w piątek o godz. 17.30, Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w nie-

dziele o godz. 17.15. 

 

3. Postanowienia - Informujemy, że od 25 marca z postanowienia rządu i Episko-

patu Polski obowiązują nas obostrzenia związane z epidemią. Jednorazowo w świątyni 

oraz we Mszy św. może uczestniczyć tylko 5 osób. Dlatego prosimy, aby na liturgię 

przychodziły tylko osoby zamawiające daną intencję. Za zrozumienie serdecznie dzię-

kujemy. Informujemy, że w naszej parafii wszystkie nabożeństwa i Msze św. są 

transmitowane droga elektroniczną. Transmisja on-line przez stroną: www.fran-

ciszkanie-radziejow.pl i Facebook: Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

 

4. Spowiedź - Zbliża się czas Świąt Wielkanocnych oraz spowiedzi przedświątecznych. 

W związku z istniejącym obostrzeniem, że w kościele może być tylko 5 osób bardzo 

prosimy, aby na spowiedź umawiać się indywidualnie, droga telefoniczną lub mailową. 

Informujemy również, że podczas Triduum Paschalnego będzie ograniczone wejście 

do kościoła. W tym czasie serdecznie zachęcamy, aby w niedzielę i dni powszedni 

przyjmować Komunię św. poza Mszą św. Numer telefonu znajduje się na drzwiach 

kościoła oraz na naszej stronie internetowej. 

 

http://www.franciszkanie-radziejow.pl/
http://www.franciszkanie-radziejow.pl/


 

5. Apel Jasnogórski – pierwszą sobotę kwietnia zapraszamy na Apel Maryjny, 

który będziemy przeżywać o godz. 21.00 przed obrazem Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy. Apel będzie transmitowany drogą elektroniczną. Serdecznie zapraszamy.  

 

6. Nabożeństwo - Na czas trwania epidemii koronawirusa zawieszamy nabożeństwa 

do: św. Maksymiliana, św. Antoniego oraz do św. Franciszka. W zamian będziemy 

modlić się za wstawiennictwem franciszkanina bł. Rafała Chylińskiego gorliwego apo-

stoła w czasie epidemii. Ojciec Rafał kiedy w Krakowie w latach 1736–1738 wybuchła 

zaraza nie patrzył na ryzyko zakażenia i własne zmęczenie. Opiekował się cho-

rymi i ich rodzinami, karmił ich, wspierał, udzielał sakramentów. W końcu przepro-

wadził się do szpitala polowego, spędzając tam dnie i noce, cały czas będąc do dys-

pozycji chorych. Nabożeństwo za wstawiennictwem Bł. Rafała będzie odbywało się 

rano i wieczorem po Mszy św.  

Środowe nabożeństwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz w sobotę różaniec 

pozostają bez zmian. 

 

7. Różaniec - Pragniemy poinformować, że od tj. 30 marca do 9 kwietnia czyli do 

Wielkiej Środy o godz. 20.30 w naszym kościele będzie transmitowane nabożeństwo  

różańcowe bez udziału wiernych. Nabożeństwo to będzie odprawiane od ponie-

działku do soboty włącznie. Za wstawiennictwem Matki Najświętszej będziemy prosić 

Boga o ustanie zarazy w Polsce i na całym świecie. 

h 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. Wszystkim 

życzymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa. Szczęść Boże.  

 


