
 

 

    
L. dz. 423/20        Radom, 29 maja 
2020 r. 
 

Dekret 
odwołania dyspensy 

 
 
„Kościół żyje dzięki Eucharystii. Ta prawda wyraża nie tyl-

ko codzienne doświadczenie wiary, ale zawiera w sobie istotę ta-
jemnicy Kościoła (Ecclesia de Eucharistia, 1) – uczył nas Św. Jan 
Paweł II. Ofiara eucharystyczna jest bowiem „źródłem i zarazem 
szczytem całego życia chrześcijańskiego” (LG,11). Tak brzmi 
niezmienne nauczanie Kościoła. 

Uwzględniając aktualne decyzje władz państwowych, sto-
sownie do wskazań Przewodniczącego Konferencji Episkopatu 
zawartych w Komunikacie z dnia 27 maja 2020 roku – odwołuję 
dyspensę dotyczącą zwolnienia z obowiązku uczestnictwa we 
Mszy Świętej niedzielnej i świątecznej.  

Udział w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej jest wyra-
zem naszej wdzięczności wobec Jezusa Chrystusa za całe dzieło 
zbawienia świata. Jest także wyznaniem naszej wiary i wierności 
Chrystusowi. 
 

Drodzy Siostry i Bracia! Do uroczystości Trójcy Świętej, do 
7 czerwca trwa okres wielkanocnej spowiedzi i Komunii Świętej. 
Zapraszam do tego ważnego wyznania wiary i wierności Chry-
stusowi przez wypełnienie obowiązku spowiedzi i Komunii Świę-
tej wielkanocnej.  

Drodzy Rodzice! Pomóżmy dzieciom i młodzieży w wypeł-
nieniu obowiązku spowiedzi i Komunii Świętej wielkanocnej. 
Wsłuchajmy się w informacje podawane przez naszych Duszpa-
sterzy dotyczące obecności kapłanów w konfesjonale. 

W tym czasie doświadczenia prawdy mówiącej o tym, że 
człowiek nie jest wszechmocny – konieczne jest nasze pogłębie-
nie wiary i kontaktu z Chrystusem, który żyje i czeka na każde-
go z nas. 

Niech Pan Bóg błogosławi wszystkim na drodze wyznawania 
wiary i realizowania odnowy duchowej. 

 
 

 Henryk Tomasik 
Biskup Radomski 
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Czcigodni Księża 

Bardzo dziękuję Księżom za wszystkie wysiłki duszpasterskie w tej trudnej 
sytuacji świata, Kościoła, naszych wiernych i naszych parafii. 

Trudny czas epidemii stworzył wiele problemów społecznych, material-
nych, moralnych i duszpasterskich. W tej złożonej sytuacji niezwykle ważna jest 
postawa kapłanów, pogłębione życie duchowe i relacje między księżmi. 

W święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w szczegól-
ny sposób dziękujemy za nasze kapłaństwo. Jest to także dzień wzajemnej mo-
dlitwy o uświęcenie kapłanów. 

Serdecznie zapraszamy na ten dzień modlitwy w dniu 4 czerwca 2020 ro-
ku do Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Skarżysku-Kamiennej. 

Program dnia modlitwy: 
10.00 – Konferencja. Adoracja. Prowadzi Ksiądz Biskup Piotr Turzyński. 
11.00 – Koncelebrowana Eucharystia (przywozimy alby). Przewodniczy Ksiądz 

Biskup Ordynariusz. 
12.15 – Spotkanie przy stole. 

 
Serdecznie zapraszamy 

Biskup Henryk Tomasik 

---------------------------------------------------- 

 
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – to dzień naszego pu-
blicznego wyznania wiary w Chrystusa Eucharystycznego i dziękczynienia za tę 

obecność Chrystusa wśród nas. Nowe regulacje prawne wydane przez władze 
państwowe i służby medyczne (brak ograniczeń dotyczących uczestnictwa wier-
nych w świątyniach przy zachowaniu odpowiednich odległości oraz obecność 

150 osób w zgromadzeniach poza budynkami kultu) wyznaczają nam sposób 
publicznego przeżywania tej uroczystości. Najważniejszy jest udział we Mszy 

Świętej.  
Księża Proboszczowie mogą wybrać jedną z następujących form przygotowa-

nia procesji Bożego Ciała: 

a) tradycyjna procesja ulicami miejscowości (do 150 osób, uzgodniona z od-
powiednimi władzami); 

b) procesja wokół kościoła (przygotowana według możliwości parafii). 

 
Tam, gdzie nie ma możliwości przygotowania tradycyjnej procesji lub procesji 

wokół kościoła, należy zorganizować dłuższą adorację Najświętszego Sakramen-
tu z tekstami o tematyce Eucharystycznej 

Biskup Henryk Tomasik 

---------------------------------------------------- 

 

W poniedziałek, 1 czerwca 2020 r., Święto NMP Matki Kościoła, Kuria 
nieczynna. 



 Biuletyn Informacyjny Nr 23/2020  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

3 

PIESZA PIELGRZYMKA DIECEZJI RADOMSKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ 

Serdecznie zapraszam na spotkanie organizacyjne Czcigodnych Księży 
Przewodników Grup Pielgrzymkowych na Jasną Górę. Spotkanie odbędzie się w 
środę, 3 czerwca 2020 roku, w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Radomiu, o 

godz. 20.00. Spotkaniu naszemu będzie przewodniczył Ksiądz Biskup Henryk 
Tomasik. Uprzejmie proszę o stosowanie na spotkaniu obowiązujących zasad 

sanitarnych. W zał. przesyłam uzgodnienia z MSWiA i GIS dotyczące pielgrzy-
mowania. Rekomendacje te mogą jeszcze być zmienione. 
z wdzięcznością i pamięcią w modlitwie 

Ks. Mirosław Kszczot 
---------------------------------------------------- 

 

ZAPROSZENIE NA LITURGICZNE ZAKOŃCZENIE WYKŁADÓW 
W SZKOLE BIBLIJNEJ DLA DOROSŁYCH 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Słuchaczy Szkoły Biblijnej im. św. Hie-
ronima na liturgiczne zakończenie wykładów i formacji biblijnej. 

Uroczysta Eucharystia będzie sprawowana w niedzielę, 7 czerwca br., o 

godz. 17.00, w kościele pw. Chrystusa Kapłana (kościół przy Wyższym Semina-
rium Duchownym). 

Ks. dr Jacek Kucharski wraz z Wykładowcami 
---------------------------------------------------- 

 

Informacja dla Księży Proboszczów odpowiedzialnych  
za zabytkowe kościoły i kaplice 

Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków rozpoczęły przyjmowanie wnio-

sków o przyznanie refundacji za wykonane prace konserwatorskie przy zabyt-
kach w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku. Zgodnie z ustawą 

urząd konserwatorski, poza szczególnymi przypadkami, może przyznać refunda-
cję do 50% kosztów. Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2020 r. 
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowych urzędów. 

Lubelski WKZ:  
https://www.wkz.lublin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=10

7&Itemid=104 
Łódzki WKZ: http://www.wuoz-lodz.pl/Dotacje_i_refundacje,11  
Mazowiecki WKZ: https://bip.mwkz.pl/dokument/43 

Świętokrzyski WKZ: http://www.wuoz.kielce.pl/p,122,dotacje-celowe-2020 
ks. Michał Krawczyk 

Diecezjalny Konserwator Zabytków 

---------------------------------------------------- 

 

ZAPROSZENIE 
Rycerze Kolumba w Radomiu proszą o przekazanie wiernym w dekanatach 

radomskich ogłoszenia o wznowieniu spotkań modlitewnych dla mężczyzn: 

 
Zapraszamy wszystkich mężczyzn w niedzielę, 7 czerwca br., do 

uczestnictwa w „ Męskim różańcu” w Radomiu. Modlitwa rozpocznie się w 
kościele Matki Bożej Królowej Świata przy ul. Grzybowskiej u Księży Fili-
pinów, Mszą św. o godz.15.00 i konferencją, po której wyjdziemy na plac 

przed kościołem, aby przed figurą Matki Bożej odmówić modlitwę różańco-
wą i zawierzyć Jej siebie, Kościół i Ojczyznę. 

Zapraszają Rycerze Kolumba i Księża Filipini. 

https://www.wkz.lublin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=104
https://www.wkz.lublin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=104
http://www.wuoz-lodz.pl/Dotacje_i_refundacje,11
https://bip.mwkz.pl/dokument/43
http://www.wuoz.kielce.pl/p,122,dotacje-celowe-2020
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VIII OGÓLNOPOLSKA DUCHOWA PIELGRZYMKA 

ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA JASNĄ GÓRĘ 
 

Serdeczna prośba do Księży Proboszczów o podanie w ogłoszeniach infor-

macji o Ogólnopolskiej Duchowej Pielgrzymce Żywego Różańca na Jasną Górę, 
która odbędzie się 5-6 czerwca 2020 r. 

 
Propozycja ogłoszenia: 

Siostry i Bracia Żywego Różańca! 

W tym roku naszą ogólnopolską pielgrzymkę na Jasną Górę przeżywać 
będziemy duchowo. Poprzez Telewizję TRWAM i Radio Maryja łączcie się z nami 
w swoich domach.  

W piątek o godz. 20.20 – Różaniec i o godz. 21.00 Apel Jasnogórski. W so-
botę o godz. 13.30 – transmisja Mszy Św. z Kaplicy Cudownego Obrazu, której 

przewodniczył będzie Ksiądz Arcybiskup Wacław Depo. To może być najliczniej-
sza pielgrzymka, kiedy przez radio i telewizję połączy się duchowo ponad dwumi-
lionowa rodzina różańcowa w Polsce i za granicą. Bądźcie z nami z Różańcem w 

ręku. 
Ks. Szymon Mucha 

Moderator ŻR Diecezji Radomskiej 


