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Dekret – Dyspensa Księdza Prymasa (rozszerzająca). 

 

1.  Uczulam wszystkich, iż w obecnej sytuacji mogą a nawet w większości przypadków 

powinni oni pozostać w domach i z domu uczestniczyć w Liturgiach Niedzieli, które (co 

warto przypomnieć) cały rok transmitowane są co tydzień w niedziele w Polsce w środkach 

społecznego przekazu, kolejno: o godz. 7.00 w TVP 1, o godz. 9.00 w Programie Pierwszym 

w Polskim Radio, o godz. 9.30 w Telewizji Trwam, oraz o godz. 13.00 w TV Polonia (nie 

licząc obecnie transmisji dodatkowych jak też transmisji lokalnych).  

Jednocześnie Osoby mające jakąkolwiek wątpliwość, czy są zupełnie zdrowe, 

stanowczo proszę o przyjmowanie Komunii Św. na rękę (to znaczy wyciągając otwartą dłoń  

i z własnej dłoni drugą ręką kierując konsekrowaną Hostię do swoich ust). 
  

2. Przypominam o zawieszeniu do odwołania nabożeństw pasyjnych Drogi Krzyżowej  

i Gorzkich Żali. Proszę jednocześnie o modlitwę i indywidualne rozważanie Męki Chrystusa 

ofiarowane w intencji wszystkich Chorujących i sprawujących nad nimi opiekę. Odwołane 

zostaje też jutrzejsze spotkanie Braci Św. Wojciecha.  

 

3. W środę, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania NMP. Zapraszam na Mszę 

św. rano na godz. 8.00. Uroczystość Zwiastowania, to również corocznie Dzień Duchowej 

Adopcji Dziecka Poczętego. Zapraszam w tym dniu tych, którzy z naszej Wspólnoty 

Parafialnej w to dzieło chcieliby się włączyć. Wierzymy, iż poprzez codzienną Dziesiątkę 

Różańca odmawianą przez 9 miesięcy wraz z modlitwą w intencji ochrony życia możemy 

uratować jedno życie niechciane i zagrożone po sercem matki; w ten sposób ratując jedno 

ludzkie życie, wysłużyć sobie wielką zasługą i łaskę przed Panem Bogiem. Gorąco zachęcam!     

 

4. Przypominam także, iż termin Dnia Skupienia Wspólnot Żywego Różańca zaplanowany 

pierwotnie na sobotę 28 marca w Markowicach został przez Organizatorów przełożony.  

 

5. Jak w minionym tygodniu tak też i w obecnym wejście główne do kruchty w naszym 

kościele cały czas w ciągu dnia pozostanie otwarte, by stworzyć okazję – możliwość 

indywidualnego spotkania z Panem Jezusem. Zapraszam.  

 

6. W minionym tygodniu pożegnaliśmy Śp. Mariusza Niewiadomskiego. Śp. Zmarłego  

i wszystkich naszych Bliskich Zmarłych polećmy wspólnie Bożemu miłosierdziu… 

 

 

 

   Ks. Piotr Waszak 


