Parafia rzymskokatolicka
pw. św. Jana Chrzciciela
w Wiźnie

Wizna, dnia 24.03.2020

W związku z epidemią KORONAWIRUSA w Polsce
- w dniu 14.03.2020 wprowadzono STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO
- w dniu 20.03.2020 STAN EPIDEMII.

- 24.03.2020 ograniczenie udziału w LITURGII do 5. osób (+obsługa liturgiczna)
czytaj więcej
W związku z tym:
1. Msze św., adoracje, nabożeństwa i wszelkie spotkania w kościele zostają ODWOŁANE.
2. Biskup
Łomżyński
Janusz
Stepnowski
udzielił
DYSPENSY
od
uczestniczenia
w niedzielnej eucharystii.
Skorzystanie z DYSPENSY oznacza,
że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie
NIE JEST GRZECHEM
pod warunkiem uczestniczenia we mszy transmitowanej.
3. Wierni są zobowiązani do uczestniczenia we mszy św. TRANSMITOWANEJ za pośrednictwem
RADIA lub TELEWIZJI.
TRANSMISJE MSZY: m.in.
- o godz. 7.00 w TVP 1,
- o godz. 9.00 i 19.00 w Polskim Radiu – Program Pierwszy,
- o godz. 9.30 w Telewizji Trwam,
- o 13.00 w TV Polonia
- w Diecezjalnym Radiu Nadzieja
- oraz w Internecie.
4. Msze św. które zostały zamówione, będą odprawiane zgodnie z grafikiem w KAPLICY
adoracyjnej, pw. Miłosierdzia Bożego, ale WYŁĄCZNIE DLA RODZINY / osób zamawiających
intencje, zamawiających msze św.
KTO Z RODZINY NIE MOŻE przychodzić na mszę
- jeśli ktoś czuje się źle, ma gorączkę, katar czy kaszel.
- osoby poddane kwarantannie.
5. POGRZEBY
Na mocy DEKRETU ks. Biskupa Janusza Stepnowskiego
- ograniczenie uroczystości pogrzebowych do jednej stacji na cmentarzu,
- pogrzeb odprawia się przy grobie w obecności najbliższej rodziny z zachowaniem
obowiązującego limitu 5. osób (nie licząc obsługi liturgicznej i pogrzebowej),
- w pogrzebie nie mogą uczestniczyć osoby odbywające kwarantannę,
- mszę pogrzebową odprawia się w kościele w dniu pogrzebu lub w terminie późniejszym.
6. REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE zostają ODWOŁANE.

7. TELEFONY DO SŁUŻB
NFZ - 800-190-590 - Infolinia działa całodobowo, siedem dni w tygodniu.
PZU - 22 505 11 88 - porady lekarskie, fachowe informacje medyczne.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży
- 86 216 26 47 w godzinach pracy 7.30 – 15.00
- 784 170 718 alarmowy.
8. W KOŚCIELE
- nie używamy wody święconej,
- znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
- Komunię św. przyjmujemy w postawie stojącej NA RĘKĘ (przyjmujemy na lewą dłoń, a
następnie - w obecności kapłana - prawą dłonią wkładamy Eucharystię do ust; nie wciągamy
Jezusa jak odkurzacz!) OBEJRZYJ.
- cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez całowania i
dotykania,
- po zakończonej spowiedzi NIE całujemy stuły.
9.

KANCELARIA PARAFIALNA
Interesantów obsługujemy WYŁĄCZNIE TELEFONICZNIE w wyznaczonych godzinach.

KANCELARIA
dni tygodnia
PONIEDZIAŁEK
wtorek
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
SOBOTA
Niedziela i święta

godziny
załatwiania spraw
9.00 – 12.00
nieczynne
15.00 – 18.00
9.00 – 12.00
15.00 – 18.00
9.00 – 12.00
nieczynne

TELEFONY
(86) 217 64 18
508-321-581
czynne
w godzinach pracy

W duchu odpowiedzialności za własną rodzinę oraz mieszkańców swojej miejscowości należy
OGRANICZYĆ KONTAKT z rodziną i gośćmi z Polski, a tym bardziej z zagranicy. Nawet jeżeli
mielibyśmy spędzić te święta sami.
WSZELKIE NOWE WIADOMOŚCI będą podawane
www.parafiawizna.pl w zakładce KORONAWIRUS.

na

stronie

internetowej

Parafii

PROSIMY
- o wspólne MODLITWY W DOMACH RODZINNYCH (modlitwa codzienna, gorzkie żale droga
krzyżowa, różaniec o godz. 20.30)
- o podjęcie postu w intencji zaprzestania epidemii.

