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DOBRA NOWINA
TYGODNIK PARAFII PW. CHRYSTUSA DOBREGO PASTERZA W POZNANIU NA OGRODACH

VI NIEDZIELA ZWYKŁA  14.02.2021 - Numer 7/2021 (1055)

Komentarz
Dobrej
Nowiny
Kto z nas zdobędzie się na postawę trędowate-
go z dzisiejszej Ewangelii, ten zazna podobnej 
radości. Jego radość była przeogromna! Być 
uzdrowionym z uznawanej za nieuleczalną 
choroby! Nie trzeba czekać na wizytę w przy-
chodni. Nie trzeba czekać do specjalistów. Nie 
trzeba kupować drogich leków. Nie trzeba lękać 
się niebezpiecznej operacji! W jednym momen-
cie można stać się zdrowym. Czy możemy się 
więc dziwić, że uzdrowiony z trądu zapomniał 
o przestrodze Chrystusa, aby nikomu nie mó-
wić o uzdrowieniu? Kto by nie zapomniał? Kto 
by nie opowiadał wszystkim o tym, co go spo-
tkało?!
I nas Chrystus uzdrawia z trądu, którym jest 
grzech! Dlaczego nie ma w nas takiej samej ra-
dości, dlaczego nie mówię o tym uzdrowieniu 
innym? Wszyscy zapomnieli? 
Daj nam Panie radość z faktu uzdrowienia i daj 
siłę do świadectwa wiary!

Pieniądze z of iar za gazetkę są przeznaczone na pokrycie kosztów druku i rozwój tygodnika.
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EWANGELIA

EWANGELIA  (Mk 1,40-45)

Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił 
Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, 
dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”. Natychmiast trąd go 
opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił 
ze słowami: „Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi                    
i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo 
dla nich”. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co 
zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał                        
w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

UZDROWIENIE 
TRĘDOWATEGO

17.02.2021
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15.02.
„Bóg pełen miłości zostawił                     
w Synu swoim jakby ramowe 
dzieje człowieka, w których każdy 
może znaleźć coś swojego”.

16.02.
„Wszystkie klęski i nieszczęścia 
zwracają myśli u nasze do Boga                 
i przypominają, że ostatecznie On 
rządzi światem, od olbrzymich 
globów powietrznych aż do 
maleńkiego ziarenka, które kryje 
się w kłosie na gnijących stertach 
zboża. To On trzyma wszystko                
w swej mocy”.

17.02.
„O miłość Bogu idzie! Dlatego 
stoi On między Wami, Dzieci 
Najmilsze, jako Bóg – Miłość                                    
i Ojciec Waszej miłości. Wszczepia 
On w nasze dusze miłość; miłość 
ciał i dusz, bo jest Ojcem i ciał                     
i dusz. Jako Bóg – Miłość oczekuje 
miłości, raduje się Waszą miłością 
i pragnie, abyście się kochali.                 
W Nim, jako w Bogi Miłości, łączy 
się to życie, które On nieci i przez 
Was przekazuje”.

18.02.
„Kościół obecny w świecie współ-
czesnym to Kościół promieniujący 
na współżycie ludzi, na wspólnoty 
rodzinne, sąsiedzkie, zawodowe, 
narodowe, międzynarodowe czy 
polityczne, które ludzie tworzą 
dzięki swym właściwościom istot 
społecznych. Kościół przez światła 
i moce swej miłości pragnie tym 
wspólnotom dawać ducha pokoju 
i miłości”.

Myśli Sługi Bożego 
kard. Stefana Wyszyńskiego 
na każdy dzień

19.02.
„Na krzyżu powstaje 
porządek nowy, porządek 
łaski i miłości, która oddaje 
się za braci. Taką miłość 
okazał Chrystus na krzyżu, 
gdy duszę swą dał za owce 
swoje. Nie masz większej 
miłości nad tę.”

20.02.
„Szukając wolność osobistą, 
Bóg stara się go pozyskać nie 
inaczej, tylko przez miłość. 
I nieraz uczciwe, rzetelne 
wojowanie z Bogiem, które 
ma miejsce w niejednej 
duszy szukającej Go, kończy 
się większa jeszcze miłością. 
Jest to zjawisko zwykłe”.

21.02.
„Maryja stoi w sercu 
Kościoła z woli Boga.                                         
Stoi też z woli Boga w sercu 
rodziny ludzkiej i ma wobec 
niej wyznaczone zadania 
macierzyńskie. Wypełnia je 
naród wobec Słowa Przed-
wiecznego, które ciałem się 
stało a teraz wypełnia je 
wobec ciała kościoła Bożego 
i nas wszystkich. Jest więc 
pozycją w Kościele, której 
nie dostrzec i pominąć nie 
można, bo nie bylibyśmy            
w pełni ludźmi Bożymi. 
Musimy się napełnić taką 
czcią ku Maryi, jaką miał sam 
Ojciec Niebieski dla Matki 
swojego Syna”.

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Czytania na niedzielę 
Szósta Niedziela zwykła, rok B
PIERWSZE CZYTANIE (Kpł 13, 1-2. 45-46)
Odosobnienie trędowatego

Czytanie z Księgi Kapłańskiej.

Tak powiedział Pan do Mojżesza i Aarona: „Jeżeli u kogoś na skórze ciała poja-
wi się nabrzmienie albo wysypka, albo biała plama, która na skórze jego ciała 
jest oznaką trądu, to przyprowadzą go do kapłana Aarona albo do jednego 
z jego synów kapłanów. Trędowaty, który podlega tej chorobie, będzie miał 
rozerwane szaty, włosy w nieładzie, brodę zasłoniętą i będzie wołać: „Nieczy-
sty, nieczysty!”. Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie 
mieszkał w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza obozem”.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 32,1-2.5 i 11)

Refren: Tyś jest ucieczką i moją radością.

Szczęśliwy człowiek, któremu +
odpuszczona została nieprawość, *
a jego grzech zapomniany.
Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, *
a w jego duszy nie kryje się podstęp.

Grzech wyznałem Tobie i nie ukryłem mej winy. +
Rzekłem: „Wyznaję mą nieprawość Panu”, *
a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.
Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi, *
radośnie śpiewajcie wszyscy prawego serca.

DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 10,31-11,1)
Paweł naśladowcą Chrystusa

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Ko-
ryntian.

Bracia:

Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę 
Bożą czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, 
ani dla Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który się staram przypodobać 
wszystkim, nie szukając własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli 
zbawieni. Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą 
Chrystusa.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 4,23)

   Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

   Jezus głosił Ewangelię o królestwie
   i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Rdz 4, 1-15.25; Mk 8, 11-13
Wtorek: Rdz 6, 5-8. 7, 1-5.10; Mk 8, 14-21
Środa: Jl 2, 12-18; 2 Kor 5, 20-6, 3; Mt 6, 1-6.16-18
Czwartek: Pwt 30, 15-20; Łk 9, 22-25
Piątek: Iz 58, 1-9a; Mt 9, 14-15
Sobota: Iż 58, 9b-14; Łk 5, 27-32
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Służebnica Boża
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Polskie tradycje świąteczne
Popielec

Posypanie Popiołem w XIX we Włoszech    Julian Fałat

Od wieków kalendarz liturgiczny Kościoła miał wpływ 
na kształtowanie tradycji świątecznych w naszym kra-
ju. Podobnie jak w inne święta kościelne, tak również w 
Środę Popielcową kształtowały się ludowe obrzędy. Gdy 
o północy rozdzwaniały się dzwony kościelne, milkła 
muzyka, gasły wszędzie światła. W dawnej Polsce, gdy 
domowy zegar kończył wybijać godzinę dwunastą, pani 
domu wchodziła do jadalni z półmiskiem przykrytym 
pokrywą. Ucztujący obstępowali ją kołem, a gospodarz 
podnosił pokrywę, spod której „ulatywało ptaszę, najczę-
ściej wróbel, mające symbolizować płochość”. Na półmisku 
zostawały śledzie, jajka i kubek mleka, główne potrawy 
kolacji zwanej podkurkiem. Popielec rozpoczyna długi 
okres postu, mający swoją szatę zewnętrzną - obrzędo-
wą. Tak jak zapusty musiały być wesołe, tak post miał być 
smutny, bo inaczej: „Zapust smutny, post wesoły - będziesz 
człeku przez rok goły”. Zgodnie ze starą tradycją, rano                                                                                                                         
w środę, w karczmie u belki wieszano przetak z popio-
łem, a chłopiec usadowiony na przypiecku pociągał za 
sznurek i obsypywał popiołem każdego wchodzącego do 
karczmy.
                            „Proch jesteś i w proch się obrócisz”
  Lecz tego co wyższe zna cele,
  Popielec zasmucić nie zdoła
  Bo droższą mu będzie nad płoche wesele
  Rozwaga z powagą u czoła.
Na wsi chowano instrumenty muzyczne, wszelkie 
świecidełka, a nawet lustra, których jeśli nie chowano, 
to przynajmniej przykrywano je chustami. Kobiety 

unikały kolorowych i błyszczących strojów, ubierając 
się w ciemne, skromne suknie. Dokładnie szorowano 
patelnie, aby nie zostały na nich ślady tłuszczu, po-
tem je zamykano, a najczęściej wieszano w kominie. 
Kościelne dzwony wzywały „do popiołu”.
  Jedni idą zwiesiwszy do kościołów głowy,
  którym w komży ksiądz sypie popiół temi słowy:
  Pamiętaj to, żeś z prochu powstał...
Druga ceremonia - nie kościelna - z popiołem polega-
ła na rozbijaniu przez mężczyzn garnka napełnione-
go suchym popiołem blisko przechodzącej niewiasty 
lub dziewki. Popiół musiał ją obsypać albo obkurzyć. 
Zwyczaj rozbijania garnka z popiołem trwał w Pol-
sce niezwykle długo, tyle że później garnek rozbijano                       
o drzwi domów w półpoście o północy. Tłuczenie                                                                                                   
w tym dniu garnków było symboliczną oznaką za-
ostrzenia postu, bo dawniej od połowy postu nie jada-

no  w Polsce nawet potraw gotowanych.
Post według encyklopedycznej definicji to praktykowa-
ne całkowite lub częściowe powstrzymanie się od pokar-
mów. Niemal wszystkie religie znają regułę postu. Dla 
pierwszych chrześcijan post nie był rytuałem pokuty, ale 
środkiem umożliwiającym podniesienie życia duchowego 
na wyższy poziom. Początkowo wielu wiernych odrzu-
cało post. Pod koniec IV wieku post został ustanowio-
ny jako obowiązek poprzedzający przyjęcie Eucharystii,                                                         
a w V wieku ustanowiono Wielki Post przed Wielkanocą. 
Wstępna Środa, czyli Popielec, rozpoczynała właśnie ten 
Wielki Post. Dawniej post to był post. W kuchni królowały 
jedynie żur, jęczmienne kasze, ziemniaki, śledzie i ryby. Na 
obiad jadano zwykle jednogarnkowe potrawy bez tłuszczu. 
Z upływem lat rygory dotyczące postu ulegały poluzowa-
niu. W samą Środę Popielcową jednak nadal przestrzegany 
jest post ścisły. W czasie odprawianej w tym dniu Mszy św. 
ksiądz posypywał wiernym głowy popiołem. Ten rok znów 
zmienia tradycyjny od wieków rytuał. Pandemia zabrała 
nam go. Ale w tym dniu możemy podjąć postanowienia 
trochę innego „postu”. Można podjąć postanowienia ogra-
niczenia TV, internetu i innych mediów. Odzyskany czas 
powinniśmy poświęcić rodzinie, pomocy bliskim i sięgnąć 
do czekającej na lepszy czas literatury. Podniesie to nasze 
życie duchowe jak u dawnych chrześcijan.       

Na podstawie książki Hanny Szymanderskiej
      Ewa Wika
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WSKAZANIA PASTERSKIE
DOTYCZĄCE PRZEPISÓW POKUTNYCH
W ZWIĄZKU Z WIELKIM POSTEM 2021

Wielki Post

„Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze 
zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, 
aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezu-
sa, którego niebo 
musi zatrzymać 
aż do czasu odno-
wienia wszyst-
kich rzeczy”                             
(Dz 3,19-21). 
Wszyscy wierni, 
każdy na swój 
sposób, na pod-
stawie prawa Bo-
żego zobowiązani 
są czynić pokutę. 
Żeby jednak – 
przez wspólne 
zachowanie 
pokuty – złączyli 
się między sobą, 
zostają nakaza-
ne dni pokuty, 
podczas których wierni powinni przeznaczać więcej 
czasu na modlitwę, wykonywać uczynki pobożności                              
i miłości, podejmować akty umartwienia przez wier-
niejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza 
zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość (por. kan. 
1249 KPK). Dniami pokuty w Kościele powszech-
nym są poszczególne piątki całego roku i czas Wiel-
kiego Postu (por. kan. 1250 KPK). 
Mając na uwadze powyższe normy, polecam, aby
 w Archidiecezji Poznańskiej przestrzegano następu-
jących zasad:
I PRZEPISY POSTNE
A. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post 
ścisły

1.  Wierni, którzy ukończyli 14. rok życia, są 
zobowiązani do zachowania w ciągu całego życia 
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w nastę-
pujące dni:
a) we wszystkie piątki całego roku,
b) w Środę Popielcową.

Równocześnie – ze względu na tradycję tego dnia w Pol-
sce – zachęcam wiernych do zachowania wstrzemięźliwo-
ści od pokarmów mięsnych w Wigilię Bożego Narodzenia.

 Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych nie 
obowiązuje, jeżeli zgodnie z przepisami liturgiczny-
mi, w piątek przypada uroczystość. 

 
2.  Wierni, 
którzy ukończyli 
18. rok życia,                  
aż do rozpoczęcia 
60. roku życia, 
oprócz wstrze-
mięźliwości 
od pokarmów 
mięsnych są 
zobowiązani do 
zachowania postu 
ścisłego w nastę-
pujące dni:
a) w Środę 
Popielcową,
b) w Wielki 
Piątek.

Post ścisły pozwala na jednorazowy posiłek do syta 
oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia.

3.  Wierni, którzy nie mają możliwości wybo-
ru pokarmów i muszą spożywać to, co zostanie im 
podane, mogą korzystać z dyspensy od obowiązku 
wstrzymania się od potraw mięsnych w piątki całego 
roku. Taka dyspensa nie istnieje w Środę Popielcową 
i Wielki Piątek.

Niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości od po-
karmów mięsnych w piątek zakłada jednak podjęcie 
innych form pokuty, takich jak: modlitwa, jałmużna, 
uczynki pobożności i miłości, wierniejsze spełnianie 
obowiązków.

4.          Dla słusznej przyczyny proboszcz może udzie-
lić w pojedynczym przypadku 
– poszczególnym wiernym, poszczególnym rodzinom 
lub wspólnotom wiernych – dyspensy od wstrzemięź-
liwości od potraw mięsnych, z wyjątkiem:
a) Środy Popielcowej,
b) Wielkiego Piątku.

Proboszcz winien jednak nałożyć na korzystających 
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z dyspensy obowiązek modlitwy w intencjach Ojca 
Świętego oraz złożenia ofiary do skarbony z napisem 
„Jałmużna postna”, względnie częstszego spełniania 
uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia. 

Z dyspensy udzielonej przez jakiegokolwiek probosz-
cza Archidiecezji Poznańskiej mogą korzystać wierni 
Archidiecezji Poznańskiej wszędzie, gdziekolwiek się 
znajdują, a także wszyscy inni wierni przebywający 
na terenie Archidiecezji Poznańskiej. 

Tej samej władzy dyspensowania udzielam wszystkim 
kapłanom podczas pełnienia posługi duszpasterskiej 
na cmentarzach komunalnych Poznań-Junikowo                      
i Poznań-Miłostowo, a także spowiednikom przy 
sprawowaniu Sakramentu Pokuty.  

Prośbę o dyspensę – w formie pisemnej – można 
także kierować do Kurii Metropolitalnej.
Przed posiłkiem należy poinformować zainteresowa-

nych o udzielonej dyspensie. 

B. Powstrzymywanie się od zabaw

Powstrzymywanie się od zabaw 
sprzyja opanowaniu instynktów                    
i wolności serca (zob. KKK 2043).  
Obowiązuje we wszystkie dni Wiel-
kiego Postu.

II. CZAS KOMUNII ŚW. 
WIELKANOCNEJ

Czas Komunii wielkanocnej, obejmuje 
okres od Środy Popielcowej, tj. od 
dnia 17 lutego 2021 r. do Niedzieli 
Najświętszej Trójcy, tj. do dnia 30 
maja 2021 r. Przyjęcie Komunii św. 
z okazji Wielkanocy w naznaczonym 
terminie należy do podstawowych 
obowiązków katolika.
Zachęcam gorąco Archidiecezjan, 
aby z żywą wiarą i żarliwą skruchą 
przystąpili do Sakramentu Pojedna-
nia i duchowo odnowieni przyjęli 
Chrystusa w Komunii św.

III. DANINA DIECEZJALNA

Każdy wierny – w miarę swoich 
możliwości – zobowiązany jest do 
troski o potrzeby wspólnoty Kościo-
ła. Jedną z form tej troski jest dani-
na diecezjalna, składana w okresie 
Wielkiego Postu na potrzeby naszej 
Archidiecezji. Fundusze z daniny 
diecezjalnej przeznaczane są na 

działalność charytatywną prowadzoną przez Caritas 
Archidiecezji Poznańskiej, na potrzeby Arcybiskupie-
go Seminarium Duchownego oraz na funkcjonowanie 
instytucji centralnych Archidiecezji.
 
Serdecznie dziękuję za zrozumienie tych potrzeb i za 
składane ofiary.

† Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
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Panie Jezu, Zbawicielu świata,
Nadziejo, która nigdy nas nie zawodzi,

zmiłuj się nad nami
i wybaw nas od wszelkiego zła!

Prosimy Cię, abyś zdusił plagę choroby, 
która się rozprzestrzenia,

przywrócił zdrowie chorym,
zachował zdrowych,

wspierał pracujących dla zdrowia wszystkich.
Okaż nam Twoje miłosierne Oblicze

i wybaw nas w swojej wielkiej miłości.
Prosimy Cię o to przez wstawiennictwo Maryi,

Matki Twojej i naszej,
która wiernie trwa przy nas,

a także przez wstawiennictwo św. Józefa,
Twojego przybranego Ojca, a naszego Opiekuna.

Ty, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

MODLITWA O USTANIE EPIDEMII

                                                CO CZYTAĆ ???

Coś do poczytania

Interesująca książka
Janusz Szewczak „Idiotokracja” czyli zmowa głupców

Głupcy zawsze istnieli, niektórzy z nich sięgali na-
wet po władzę, ale nigdy jeszcze w dziejach świata 
ród ludzki nie miał do czynienia z prawdziwą in-
wazją głupoty. Zjawisko to stało się bardzo groźne, 
albowiem objęło niektóre kręgi władzy. Powstały 
fałszywe elity składające się w całości z durniów                                                                    
i dewiantów różnej maści, którzy trzymają się 
razem, wspierają i rządzą lub choćby próbują rzą-
dzić. Nic dziwnego, że Autor książki, znany zresztą                                     
z bystrej inteligencji i ciętego języka, dopatrzył się 
we współczesnym świecie zjawiska, które nazwał 
idiotokracją. Jest to ciężka choroba całej cywilizacji 
zachodniej, od USA po Ukrainę, od północnego 
kręgu polarnego po Australię. Miejmy nadzieję, 
że nie okaże się, iż mamy do czynienia z chorobą 
śmiertelną. W każdym razie zjawisko idiotokracji 
przybrało rozmiary zarazy, a jego wirus masowo 
rozprzestrzenia się za pomocą Internetu, tzw. ser-
wisów społecznościowych i innych środków global-
nego przekazu i komunikowania się. Wspomagają 
go różne utopijne doktryny lansowane nie tylko 
przez pseudonaukowców, lecz również polityków, 
którzy są gotowi zawracać świat ku pogaństwu –                               
w imię postępu oczywiście.
Co jest lekiem na idiotokrację? Rozum i mądrość, 

zdrowy rozsądek, uczciwość 
i moralność. Bez powrotu do 
Boga, twierdzi zarówno Janusz 
Szewczak, jak i wiele cytowanych 
przez niego prawdziwych autory-
tetów, świat się nie wyleczy; bez 
Boga nasza cywilizacja, zakorze-
niona tak głęboko w chrześcijań-
stwie, zginie. Jednymi z najlep-
szych narzędzi terapeutycznych 
są mądre książki. Do nich trzeba 
na pewno zaliczyć dzieło, któ-
re, drogi Czytelniku, trzymasz                   
w ręku, nie tylko mądre, 
ale i wydane na najwyższym 
poziomie edytorskim, pięknie 
ilustrowane.
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KAPLICA
CAŁODZIENNEJ ADORACJI
Najświętszego Sakramentu

pw. Miłosierdzia Bożego

Adoracja
w dni powszednie

od godz. 8:00 – 17:45
w niedzielę

od godz. 13:30 – 17:45

Od dziś do następnej niedzieli - Tydzień Modlitw o Trzeźwość Naro-
du. Zapraszamy do modlitwy w tej intencji!

W środę rozpoczynamy Wielki Post, czas łaski, odnowy życia i nawró-
cenia.

W Środę Popielcową Msze św. o godz. 7.30, 10.00, 16.30 i 18.00. 
Podczas każdej Mszy św. obrzęd posypania popiołem. W Środę 
popielcową obowiązuje post ścisły; tzn. prócz wstrzemięźliwości od 
potraw mięsnych obowiązuje jeden posiłek do sytości i dwa mniejsze. 
Post ścisły obejmuje osoby między 18 a 60 rokiem życia. W dniu 
tym nie ma dyspensy. W Środę Popielcową zbiórka ofiar do skarbon 
na Caritas Archidiecezji. 

Droga Krzyżowa w naszym kościele w piątki tylko jedna dla 
wszystkich o godz. 17.30. 

W Wielkim Poście zapraszamy także do pielgrzymowania po kościo-
łach stacyjnych Poznania. Spis w gablocie.

We wszystkie niedziele Wielkiego Postu Koronka do Miłosierdzia 
Bożego o godz. 17.00.

Gorzkie Żale o godz. 17.15 – natomiast o godz. 18.00 krótka bez ka-
zania Msza św. Kazania podczas Gorzkich Żali wygłosi Ks. Ryszard.

Biuro parafialne w tym tygodniu będzie nieczynne w poniedziałek                 
w pozostałe dni według ustalonych godzin.

W minionym tygodniu zmarli nasi parafianie: śp. Urszula Chmielo-
wiec z ul. Dąbrowskiego i śp. Janusz Bieńkowski z ul. Bukowskiej. 
Msza św. pogrzebowa i pogrzeb w najbliższy wtorek o godz. 11.00. 
Polećmy zmarłych Bożemu miłosierdziu – Dobry Jezu a nasz Panie 
daj im wieczne spoczywanie.

Z powoduobecnej sytuacji epide-
miologicznej, po przeanalizowaniu 
rekomendacji służb sanitarnych, 
z dniem 14 października 2020 r. 
do odwołania zawieszona zostaje 
peregrynacja Matki Bożej w Iko-
nie Jasnogórskiej w Archidjecezji 
Poznańskiej. Wizerunek Jasno-
górski zostanie przewieziony do 
domu zakonnego Sióstr Elżbietanek                       
w Poznaniu


