24 stycznia 2021
TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W każdy czwartek od godz. 17.00 do godz. 17.45 trwa w naszym kościele adoracja
Najświętszego Sakramentu, adorację kończymy Koronką do miłosierdzia Bożego.
2. Dziś po każdej Mszy św. zbieramy ofiary na Katolickie Radio Emaus.
3. Rodziców dzieci, które w tym roku mają przystąpić do I Komunii św. zapraszam na
spotkanie w poniedziałek o godz. 19.00.
4. Ponieważ zgłaszają się osoby z zapytaniem o możliwość i sposób przyjmowania Komunii
św. pragnę przypomnieć fragment dekretu naszego Metropolity Ks. Abp. Stanisława
Gądeckiego dotyczącego tej ważnej kwestii:
Fragment dekretu Ks. Arcybiskupa
przyjmowania Komunii św.

Poznańskiego

dotyczący

możliwości

Poznań, dnia 13 października 2020
ARCYBISKUP METROPOLITA POZNAŃSKI - DEKRET dotyczący zasad
bezpieczeństwa i higieny oraz duszpasterstwa w czasie pandemii koronawirusa .
Udzielanie Komunii Świętej:
a. Podczas każdej liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej
zarówno do ust, jak i na rękę. Nie wolno zmuszać wiernych do przyjmowania
Komunii Świętej na rękę, jak również nie wolno pozbawiać wiernych możliwości
przyjęcia Komunii Świętej na rękę, nawet jeśli wierni wprost nie domagają się
tego.
b. Za każdym razem należy wyraźnie ogłosić porządek przyjmowania Komunii
Świętej. Należy utworzyć oddzielne rzędy dla przyjmujących Komunię Świętą do
ust i na rękę. Jeśli obecny jest jeden szafarz, komunikuje on najpierw rząd
przyjmujących na rękę, a następnie rząd przyjmujących do ust. Jeśli jest większa
liczba szafarzy, wówczas każdy z nich komunikuje w oddzielnym rzędzie.
c. Kapłan lub inny szafarz rozdający Komunię Świętą winien bezpośrednio przed
tą czynnością zdezynfekować ręce, podczas niej mieć nałożoną maseczkę, a po
zakończeniu obmyć palce w vasculum i powtórnie zdezynfekować ręce.
5. Z powodu pandemii nie ma w tym roku odwiedzin duszpasterskich zwanych „Kolędą”.
Chcemy jednak bardzo się spotkać z naszymi Parafianami, dlatego organizujemy Msze św.
o godz. 18.00 w intencji mieszkańców poszczególnych bloków i ulic. Po zakończeniu Mszy
św. święcimy wodę, którą można zabrać do domu. Bardzo proszę by w dniu kiedy jest
odprawiana Msza św. za mieszkańców z określonych bloków i ulic przygotować swoje
mieszkanie – nakrywając stół białym obrusem i stawiając na nim krzyż.
Plan Mszy św. dla poszczególnych ulic i bloków.
25 stycznia godz. 18.00 - mieszkańcy z ul. Laskowej
26 stycznia godz. 18.00 - mieszkańcy z ul. Limbowej oraz wszystkie rodziny, które nie
należą formalnie do naszej parafii, ale w różny sposób są z nami związane.

