18 października 2020

DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

DEKRET KS. ARCYBISKUPA
W związku z nowymi obostrzeniami sanitarnymi podczas zgromadzeń religijnych
(1 osoba na 4mkw w strefie żółtej i 1 osoba na 7mkw w strefie czerwonej), udzielam dyspensy od
obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane wszystkim wiernym
Archidiecezji Poznańskiej oraz wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Poznańskiej do czasu
zniesienia ograniczeń.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy Świętej we wskazanym czasie nie jest
grzechem.
Zachęcam także, aby korzystający z dyspensy byli wierni osobistej i rodzinnej modlitwie oraz w miarę
możliwości łączyli się duchowo z liturgiczną wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe,
telewizyjne lub internetowe.

† Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

1. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Rozpoczyna się
Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich.
Prosimy Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść
Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Boga nie poznały. To
stosowny czas, abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia Kościoła należy
powołanie misyjne. Światowy Dzień Misyjny uświadamia nam też, jak bardzo
Kościół jest różnorodny, a przez to rzeczywiście powszechny. To mozaika kultur, ras,
języków
i zwyczajów. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby,
dzisiaj także składając ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne.
2. Każdego dnia zapraszamy na nabożeństwo różańcowe, które odprawiamy od
poniedziałku do piątku po wieczornej Mszy św. a w sobotę i niedzielę o godz.17.30.
3. W tym tygodniu nie będzie nabożeństw różańcowych dla dzieci.
4. W kalendarzu liturgicznym w dniu 18 października przypada (wyparte przez
dzisiejszą niedzielę) święto Świętego Łukasza Ewangelisty. Jest to dzień modlitw za
pracowników służby zdrowia. Pamiętajmy o nich w naszej modlitwie.
5. W czwartek, 22 października przypada liturgiczne wspomnienie Świętego Jana
Pawła II tego dnia będziemy się modlić za nasze rodziny i naszą Ojczyznę.
6. Z powodu pandemii i tego, że nasze miasto znalazło się w „czerwonej strefie”
zawieszamy wszystkie spotkania grup duszpasterskich.

