WNIEBOWZIĘCIA NMP

UL. ORLĄT LWOWSKICH 1, 73-108 REPTOWO

niedziela, 25.10.2020

Ogłoszenia duszpasterskie na XXX Niedzielę Zwykłą - Rok A
Ogłoszenia duszpasterskie
1. Przypominam, że o konieczności zasłaniania nosa i ust w kościołach i kaplicach, również na zewnątrz świątyń. Zalecany - dystans 1,5 metra. Przy wejściu do
kościoła przygotowany jest płyn do dezynfekcji rąk. Od 24.10.2020 obowiązują również ograniczenia liczbowe wewnątrz naszych świątyń 1 osoba na 7 m
kwadratowych (strefa czerwona). W związku z ograniczeniem liczbowym pierwszeństwo udziału w nabożeństwach mają rodziny, które zamówiły intencję
mszalną na daną godzinę. Oczywiście w tym czasie możemy uczestniczyć na zewnątrz kościołów.
DYSPENSA KS. ARCYBISKUPA METROPOLITY OD UDZIAŁU W NIEDZIELNEJ
I ŚWIĄTECZNEJ EUCHARYSTII (Szczecin, dn. 23.10.2020)
Udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta dla wszystkich wiernych Archidiecezji oraz przebywających na jej terenie,
którzy zostali objęci kwarantanną, nadzorem epidemicznym lub w rzeczywistej obawie o własne bezpieczeństwo odczuwają zagrożenie zdrowia swojego oraz
najbliższych, z dodaniem jednak obowiązku pobożnego przeżycia Liturgii niedzielnej, transmitowanej regularnie poprzez telewizję, radio lub Internet. Po
przeżytej w domu Liturgii, proszę ponadto o modlitwę w intencjach chorych, personelu medycznego, służb państwowych i wolontariuszy pomagających w walce
z epidemią oraz o ustanie pandemii.
2. Młodzież, która 10 października 2020 r. przystąpiła do sakramentu bierzmowania, zapraszam dzisiaj po odbiór świadectw bierzmowania (Msza Święta o
godz. 19:00).
3.

Zachęcam do udziału w nabożeństwach różańcowych. Różaniec w dni powszednie kiedy jest odprawiana Msza Święta - po ich celebracji, w niedziele - w

Niedźwiedziu przed Mszą Świętą (przewodniczy wspólnota Żywego Różańca), - w Reptowie godzina 18:30.
4. Przy wyjściu z kościoła można zabrać do wypełnienia kartę wypominkową. W tym roku również można wypełnić WYPOMINKI elektronicznie poprzez stronę
internetową naszej parafii. Układ podziału jest identyczny jak w poprzednich latach. Należy zaznaczyć tydzień kiedy ma być czytana karta wypominkowa oraz
miejsce i godzinę. Przypominam, żeby wypełniać karty czytelnie oraz imiona i nazwiska wypisywać 1 osobie liczby pojedynczej (np. +Jan Kowalski, Janina
Nowak). Ofiary składane przy okazji wypominek podobnie jak w latach ubiegłych przeznaczam na cele inwestycyjne naszej parafii.
5.

W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Święte będą odprawiane według porządku niedzielnego. Ze względów

epidemiologicznych, aby nie czynić dużych zgromadzeń, nie będzie Mszy Świętej na cmentarzu w Kobylance. O poświęcenie nagrobka można poprosić w
każdym czasie, zachęcam zwłaszcza w niedziele listopada, po Mszy Świętej o godzinie 12:00.
6. 2 listopada - Dzień Wszystkich Wiernych Zmarłych - Dzień Zaduszny. Msze Święte: Reptowo godzina 8:00 i 19:00, Niedźwiedź godzina 18:00.
7.

Modlitwa za zmarłych na cmentarzach na terenie naszej parafii (w tych miejscach również będą odczytane karty wypominkowe)
2 listopada (poniedziałek) Reptowo - godzina 17:00,
7 listopada (sobota) Cisewo - godzina 14:00,
8 listopada (niedziela) Motaniec - godzina 14:00.

8. DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ (Rzym, dn. 22.10.2020) W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19,
odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad (dowolnie wybrane 8 dni przez wiernego), przy zmienionych warunkach i
dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych.
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9. Dziękuję również za wszelkie ofiary składane na rzecz naszej wspólnoty poprzez rachunek bankowy, można również dokonać wpłat - darowizn poprzez
system PAY-PAL (dostępny poprzez stronę parafii, a także przy użyciu kart w zakrystii czy biurze parafialnym). Istnieje również zamawiania Mszy Świętych
poprzez stronę parafii. Wyrażam wdzięczność za troskę i każdy gest życzliwości względem potrzeb naszej wspólnoty.
10.

Dziękuję za troskę o nasze świątynie.
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