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1. Dziś kończymy Światowy Tydzień Misyjny.  

 

 Obok Św. Antoniego są wyłożone Kalendarze Misyjne Ojców Oblatów na 

2021r.  

 

2. Dziś o godz. 18.00 - Oratorium pt. "Największy z cudów", na temat 

Eucharystii, według boliwijskiej mistyczki Cataliny Rivas. Szczegóły na 

plakacie. Zapraszamy! 

 

3. Nabożeństwa różańcowe odprawiamy:  

 dla dzieci - poniedziałek, wtorek i środa - o godz. 17.15,  

 dla dorosłych i młodzieży: dziś - w niedzielę o godz. 16.30,  

w dni powszednie o godz. 18.00 (wyjątkowo w piątek o godz. 17.30). 

 

4. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o godz. 18.30. 

Zapraszamy! 

 

5. W piątek będzie dodatkowa Msza św. o godz. 17.00. Nabożeństwo 

różańcowe będzie  o godz. 17.30. 

 

6. W piątek o godz. 18.30 - w naszym kościele będzie udzielony Sakrament 

Bierzmowania.  
  

7. W przyszłą niedzielę - Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. będą              

o godz. 7.00, 9.00, 10.15, 11.30 i 17.00.  

 Z powodu pandemii na cmentarzach poznańskich nie odbędą się 

nabożeństwa w uroczystość Wszystkich Świętych. Serdecznie zachęcamy 

jednak do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, także w kolejne dni 

listopada. 
 

KOMUNIKAT KURII 

 W bieżącym roku, w obecnej sytuacji związanej z pandemią, przez cały 

listopad będzie można uzyskać odpust zupełny dla wiernych zmarłych. 

 Penitencjaria Apostolska, na specjalne polecenie Jego Świątobliwości 

papieża Franciszka, chętnie ustanawia i postanawia, że w tym roku, aby uniknąć 

zgromadzeń, tam gdzie są one zakazane: 



 - Odpust zupełny dla tych, którzy nawiedzają cmentarze i modlą się za 

zmarłych choćby tylko duchowo zwykle ustanowiony tylko w dniach od 1 do 

8 listopada, może być przeniesiony na inne dni tego samego miesiąca, aż do jego 

końca. 

 - Odpust zupełny 2 listopada, ustanowiony z okazji wspomnienia 

wszystkich wiernych zmarłych uzyskany przez tych, którzy pobożnie nawiedzają 

kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz" i „Wierzę w Boga”, może być 

przeniesiony nie tylko na niedzielę przed lub po lub w dniu Uroczystości 

Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez 

poszczególnych wiernych. 

 Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie 

mogą opuścić domu będą mogli uzyskać odpust zupełny pod warunkiem, że 

duchowo dołączą do wszystkich pozostałych wiernych, wykluczą wszelkie 

przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar jak najszybciej spełnić 

trzy zwyczajowe warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna 

i modlitwa w intencji Ojca Świętego), przed obrazem Pana Jezusa lub 

Najświętszej Maryi Panny, odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych, na 

przykład jutrznię i nieszpory brewiarzowego oficjum za zmarłych, Różaniec, 

Koronkę do Bożego Miłosierdzia, inne modlitwy za zmarłych najdroższych 

wiernym, albo podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii 

zaproponowanej w liturgii za zmarłych, albo wypełnią uczynki miłosierdzia 

poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia. 

 

8. W listopadzie modlimy się za naszych zmarłych, których imiona 

wypisujemy na kartkach i składamy do skarbony pod chórem. 

 

9. Prasę katolicką można nabyć na stoliku pod chórem.  

 

10. Biblioteka Parafialna zawiesza swą działalność. 

 

11. W związku z ponownym wprowadzeniem limitu wiernych w kościołach 

od dnia 17.10.2020 informujemy i przypominamy, że: 

– w naszym kościele może przebywać w czasie liturgii 120 osób  

(1 osoba na 7m2)        

– obowiązuje noszenie maseczki, czy innej formy zasłonięcia ust i nosa 

– zachowanie odstępów zwłaszcza przy przystępowaniu do Komunii Św. 

– Ks. Arcybiskup udzielił dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej 

Eucharystii. 
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