1 listopada 2020
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Bardzo serdecznie dziękuje wszystkim, którzy w dniach naszego odosobnienia
i zamknięcia naszego kościoła wspierali nas swoją modlitwą i pomagali nam
przetrwać ten czas troszcząc się o to by nie zabrakło nam chleba.
2. W dzisiejszą niedzielę Kościół wychwala Pana Boga za wszystkich świętych, oficjalnie
kanonizowanych, i tych, którzy w cichości wiedli święte życie.
3. Jutro przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zaduszny.
Msze św. w naszym kościele będą odprawiane o godz. 08.00, 10.00, 16.30 i 18.00.
Na Mszy św. o godz. 18.00 będziemy się modlić za naszych zmarłych parafian,
którzy odeszli do wieczności w minionym roku.
4. Z powodu pandemii okres odpustu za zmarłych jaki można zyskać od 1 do 8 listopada
został przedłużony na cały listopad. Warunki odpustu pozostają takie jak do tej pory :
5. pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w intencji zmarłych, oraz
spełnienie pozostałych zwykłych warunków odpustu, tzn.: stan łaski uświęcającej,
brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie
modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.
6. Za zmarłych będziemy się modlić rano i wieczorem po Mszach św. odmawiając
różaniec.
7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota
miesiąca. W naszych modlitwach w czwartek będziemy dziękować za dar Eucharystii
oraz prosić o liczne i święte powołania kapłańskie, zwłaszcza podczas Mszy Świętej
o godz. 08.00. W piątek będziemy przepraszać Boże Serce za brak miłości, za
lekceważenie daru Bożego miłosierdzia podczas adoracji Najświętszego Sakramentu.
8. Zapraszam na adorację Najświętszego sakramentu w czwartek od godz. 17.00 do
godz. 17.45. adorację zakończymy koronką do Bożego Miłosierdzia.
9. Chorych i seniorów odwiedziny w piątek. Rodziny, które chcą przyjąć kapłana proszę
o potwierdzenie zaproszenia telefonicznie lub w biurze parafialnym.
10.Okazja do pierwszopiątkowej spowiedzi w naszym kościele od godz. W piątek od
godz. 16.30.
11. Rozpoczęło się głosowanie projektów w ramach Poznańskiego Budżetu
Obywatelskiego 2021. Prosimy o oddawanie swojego głosu na dwa projekty
z Dębca. 1. Zagospodarowanie terenu przy Parku Bambrów Poznańskich oznaczony
na liście do głosowania X.3
W ramach projektu będzie uzupełniony chodnik pomiędzy przedszkolem
a kościołem oraz zbudowany plac pieszo - rowerowy
2. Dębiecki Ogród Zimowy - Sala Zielona oznaczony na liście do głosowania X.7
Sala będzie służyła wszystkim mieszkańcom Dębca.
Głosujemy na stronie PBO 2021 zakładka "GŁOSOWANIE

